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BETON WKRACZA NA SALONY.

Proste „zrób to sam” dla początkujących, które odmieni Twój dom
Czasy, kiedy beton był kojarzony wyłącznie z budynkami i pomieszczeniami w stanie surowym minęły bezpowrotnie. Już od kilku sezonów projektanci i architekci traktują go na równi z drewnem, szkłem, metalem
czy innymi materiałami, które nadają wnętrzom niepowtarzalnego charakteru. Ale ta mieszkanka cementu
i kruszywa sprawdza się doskonale nie tylko na ścianach, podłogach czy blatach – to również niezwykle
„wdzięczny” materiał do wykonania własnych dekoracji i domowych akcesoriów.
Beton jest bardzo prosty „w obsłudze”, z którą poradzą sobie
nawet najbardziej niedoświadczone ręce. Nie ma też specjalnych wymagań – wystarczy
pojemnik, woda, nożyczki, mieszadło (np. gładki, oczyszczony
z odstających elementów patyk
lub drewniana listewka) i pomieszczenie o dobrej wentylacji.
Przydadzą się także rękawiczki.
Do „betonowego DYI” (z ang.
do it yourself – zrób to sam)
najlepiej wybrać gotową suchą
mieszankę. W tej roli idealnie

sprawdzi się beton B20, przeznaczony do w ykony wania
drobnych robót betoniarskich
i naprawczych oraz elementów
tzw. małej architektury. Wystarczy zmieszać go z wodą
według instrukcji podanej na
opakowaniu i po kilku do maksymalnie kilkunastu minutach
jest gotowy do użycia.

Z pomocą tego produktu można
stworzyć mnóstwo dekoracji do
domu, które każdemu wnętrzu
dodadzą nowoczesnego sznytu.
Dla poszukujących inspiracji

DO SPRZEDANIA

Chcesz sprzedać / wynająć
swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523

ciąg dalszy na str. 2

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

(przy trasie 79)

mieszkanie w Krzeszowicach
45 m kw, ul. Armii Krajowej.
Cena: 170 tys. PLN
tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA

Zapraszamy:
pn. - pt. 9 00 - 17 00
sob.
9 00 - 13 00

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

tel. 696 595 118

Liszki 552

Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

DO SPRZEDANIA
Dom w Filipowicach, na działce 13 a.
Cena: 330 tys. PLN.

dom o pow. 120 m kw w Tenczynku,
ogrodzona działka 12 a, w stanie surowym,
wykonany z wysokiej jakości materiałów.
Cena: 410 tys. PLN
tel. 796 351 499

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991

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

ga

biuro@materialo

wka.pl
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DO SPRZEDANIA

MIESZALNIE FARB I
stylowy dom w Tenczynku
ok. 300 m kw pow. użytkowej na
pięknie zagospodarowanej działce 15 a.
Cena: 1299 tys. PLN

Możliwość dokupienia dodatkowo 15 a działki budowlanej.

tel. 696 595 118

TYNKÓW BOLIX oraz

KNAUF

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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BETON WKRACZA NA SALONY.

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Proste „zrób to sam” dla początkujących, które odmieni Twój dom
i tych, którzy nie mają doświadczenia w tego typu ręcznych
pracach przygotowaliśmy pięć
naprawdę prostych w wykonaniu, a zarazem bardzo efektownych propozycji.
Świeczniki

Św iec z n i k i to w y jąt kowo
wdzięczny „obiekt” do eksperymentowania z betonem.
Najprostszy sposób, który idealnie sprawdzi się jako ozdoba
stołu lub parapetu, to wersja
st worzona z prostokątnego
k a r tonu po m lek u. Najpierw w równych odstępach
w jednej ze ścianek wycinamy
trzy lub cztery okrągłe otwory
o średnicy odpowiadającej podłużnym świeczkom. Następnie
przez jedną z dziurek wlewamy
beton tak, by pomiędzy jego powierzchnią a ścianką kartonu
z otworami zostało kilka milimetrów przestrzeni. Później
w ot worac h u m iesz c z a my
świeczki i pozostawiamy całość
do w yschnięcia. Ostatnim
krokiem jest usunięcie kartonu
– najlepiej z pomocą ostrego
noż yk a do papier u. K iedy
świeczki wypalą się do końca,
wystarczy wymienić je na nowe.
Można też wykonać bardziej
dekoracyjną wersję. Tu za pojemnik mogą posłużyć nam
papierowe kubki w dwóch rozmiarach albo szty wne tuby.
Te o większej średnicy od wew nątrz w yk lejamy posmarowaną klejem lub wazeliną
koronkową taśmą, którą bez
trudu dostaniemy w pasman-

terii. Następnie wlewamy do
niego warstwę betonu – to, na
jaką wysokość, zależy od tego,
jak głęboko chcemy „schować”
później świeczkę. Po tym wystarczy umieścić mniejszy pojemnik w środku większego,
dociążyć go monetami lub kamykami, by nie zmienił położenia i ostrożnie dolać betonu.
Po je g o w y s c h n ię c iu p o zbywamy się papierowych foremek i gotowe.

– Wielbicieli niet y pow ych
k s z t a łtów p ow i n n a z a i nteresować betonowa misa-świecznik, do której wykonania potrzebny jest zwykły,
nadmuchany balon. Najpierw
wkładamy go do szerokiego pojemnika „ogonkiem” do dołu,
który dla stabilizacji umieszczamy pomiędzy dwoma kamykami lub innymi ciężkimi
i niewielkimi przedmiotami.
Na czaszę balonu ręcznie (w rękawiczkach) nakładamy beton
– nie musi być równo, chodzi
o uzyskanie kształtu misy,
ale też interesującej faktury.
K iedy w yschnie balon w ystarczy przekłuć, a nasze dzieło
pomalować od środka złotą
farbą akrylową lub sprayem –
będzie świetnie odbijać blask
zapalonych świeczek umieszczonych w środku – opowiada
Aleksandra Gilewska z firmy
Baumit.
Magnesy i uchwyty do
szafek

Z ich wykonaniem poradzi sobie
każdy. Wszystko, czego potrze-

Legenda o
zaleśnym drzewie

bujemy do st worzenia własnych,
niepowtarzalnych
ozdób na lodówkę
to – oprócz betonu
i m a ł y c h o k r ągłych magnesów,
które bez problemu
można kupić w sieci
lub sk lepach dla
majsterkowiczów
– silikonowa foremka do lodu
lub babeczek z przegródkami
w dowolnym kształcie. Każdą
z nich wystarczy zalać świeżym
betonem i umieścić na środku
magnesow y krążek. Po w yschnięciu są gotowe, choć
można je również pomalować
farbami, jeśli mamy taką ochotę.

Okrągłą mydelniczkę
z łatwością zrobimy zalewając
świeżym betonem plastikową
p odstawk ę p od don ic z k ę ,
a kubek w taki sam sposób, jak
świecznik z koronkowym ornamentem. Wystarczy dobrać
odpowiednio wysoką papierową
formę – tak, by włożone do betonowego kubka szczoteczki nie
Uchw yty do szafek robi się wypadały. Prawda, że proste?
bardzo podobnie. Zamiast ma- www.baumit.com
gnesów w foremkach umiesz- www.facebook.com/
czamy po prostu wkręty o roz- BaumitPolska
miarze pasującym do otworów
w meblach.
Mydelniczka i kubek
na szczoteczki do zębów

Dawno, dawno temu, za lasem rósł stary, okazały
dąb. Pewnego razu o poranku, ścieżką obok
lasu przechodził drwal. Kiedy zobaczył tak duże
drzewo, postanowił je ściąć. - Sprzedam drzewo
stolarzowi i nieźle zarobię – pomyślał. Jak postanowił, tak zrobił.
Stolarz ucieszył się bardzo, bo
właśnie miał zamówienie na
dębowe meble. Do późnej nocy
ciął i strugał deski. Wreszcie
zmęczony położył się spać,
a kiedy się rano obudził, po
drzewie śladu nie było. Załamany stolarz przeszukał całą
wieś podejrzewając, że ktoś
skradł w nocy jego własność.
Niestety na nic się to nie zdało,
drzewo jakby zapadło się pod
ziemię.
Minęło trochę czasu, aż drwal
znowu przechodził ścieżką
obok lasu. Własnym oczom

nie mógł uwierzyć, kiedy zobaczył, że w miejscu gdzie
ściął ogromne drzewo, ono
znowu tam rośnie. Wieść o niezwykłym dębie szybko rozeszła
się wśród mieszkańców okolicznych wiosek. Od tego czasu
coraz więcej ludzi przychodziło
za las, by podziwiać niezwykłe
drzewo. Wkrótce powstała tam
wieś, którą nazwano Zalas.
vv Wojciech Plewa kl. III a
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
Rok szkolny 2017/2018

Królewskie pojedynki, czyli Turniej
Szachowy w Galerii Bronowice
Od lutego w Galerii Bronowice odbywają się spotkania szachowe,
podczas których najmłodsi zgłębiają tajniki królewskiej gry. Już
23 marca, w godz. 10.00-15.00, dzieci do lat 12 będą miały szansę
sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce podczas Turnieju Szachowego.
Na każdego z uczestników czekają atrakcyjne upominki.
Szachy są sprzymierzeńcem
przyszłych strategów, wzmacniają sprawność emocjonalną
oraz intelektualną. Królewska
gra to także doskonała okazja
do zawierania nowych znajomości, szczególnie jeśli podwalinami jest wspólna pasja.

Już wkrótce mali miłośnicy taktycznych rozgrywek będą mieli
szansę udziału w Turnieju Szachowym Grand Prix Galeria
Bronowice, dla dzieci do lat
12. Zawody będą rozgrywane
na dystansie 9 rund.
Każdy z uczestników otrzyma
dyplom, a laureaci Grand Prix
- karty podarunkowe o wartości 50 zł oraz medale. W zabawie może uczestniczyć maksymalnie 60 graczy, a o tym
kto będzie miał możliwość rozegrania planszowych batalii
zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie odbędzie się 23
marca, w Galerii Bronowice,
w tzw. strefie co-workingu na
poziomie +1. Tego dnia punkt
wyłączony będzie z normalnego
użytkowania, aby nie zakłócać
przebiegu rozgrywek.
Serdecznie zapraszamy!
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PAMIĘCI MARTY DĄBKOWSKIEJ
We wtorek 19 lutego, zmarła Marta Dąbkowska – młoda, uzdolniona krzeszowicka poetka, osoba wyjątkowa,
pełna wiary, nadziei, miłości do Boga i ludzi, dla której niepełnosprawność nie była najmniejszą przeszkodą
w cieszeniu się życiem i czerpaniu z niego pełnymi garściami.
Pisała, studiowała, by móc w przyszłości pomagać innym, brała udział
w pielgrzymkach polskich i zagranicznych, spełniała swoje marzenia.
Miała niespożyte pokłady energii, radości i uśmiechu, którymi potrafiła obdzielać wszystkich wokół. Dlatego też
miała tak liczne grono przyjaciół i znajomych, bo choć to pozornie Marta,
z uwagi na swoją niepełnosprawność,
potrzebowała pomocy, to w rzeczywistości wszyscy czerpali od niej o wiele
więcej - wiarę, nadzieję i siłę.
Łącząc się w bólu z Rodzicami, Babcią, już na zawsze drogowskazem pokazuSiostrą, całą Rodziną i gronem Przy- jącym jak w pełni doceniać dar życia
jaciół Marty, dziękuję losowi, że i jak cieszyć się każdą chwilą.
miałam zaszczyt i przyjemność poznać
Sylwia Mossakowska
tę niezwykłą osobę, która nie tylko dla
wraz z redakcją „Gwarka”
mnie, ale dla wielu ludzi pozostanie

Marta Dąbkowska

Marta Dąbkowska

MOJA WOLNOŚĆ

MISJA

z tomu „Mój zeszyt”

z tomu „Mój zeszyt”

Mimo

A może jesteśmy

zwiększonej grawitacji

filiżankami

kłódki ciała

z których Ktoś komuś

i niezdarności

podaje herbatę

jestem motylem

to od naszej głębi

fruwającym

zależy

po łąkach marzeń

ukojenie
czyjegoś pragnienia

bezkarnie
nad ukochanymi kwiatami
z lekkością skrzydeł

Marta Dąbkowska
13.07.1983 – 19.02.2019

Lecz nawet te najgłębsze

przysiadam

filiżanki

na kartach książek

czasami pękają

i ze znalezionych słów

-i-

składam swoje wiersze

muszą ustąpić
miejsca

mieszkanka Krzeszowic, absolwentka krzeszowickiego
LO, studentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, wolontariuszka Wspólnoty osób niepełnosprawnych „Obuzki”, członkini Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA.
Poetka, autorka tomików poezji „Mam nad sobą niebo”,
„Nie wiemy”, „Mój zeszyt”. Laureatka licznych konkursów
literackich, uczestniczka audycji radiowych oraz wielu
wydarzeń poetyckich i literackich.

Dziękuję

nowym

że tych

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

zielono-niebieskich
stref wolności
nikt mi nie odbierze
..................

Archiwalny wywiad z Martą Dąbrowską można przypomnieć sobie na stronie naszej gazety www.gwarekmalopolski.pl – numery archiwalne – numer 14/2016, str. 7.

Kto może zaprzyjaźnić się ze stresem?
Stres zwykliśmy postrzegać jako swojego wroga. Zjawisko niechciane, które przyczepia się do
nas, zatruwa i niszczy nasze życie. Jednak mimo szczerych chęci nie możemy pozbyć się stresu
ze swojego życia. Kiedy zwrócimy uwagę na różnych swoich znajomych możemy zauważyć, że
niektórzy radzą sobie ze stresem lepiej, a inni gorzej. Przyjrzyjmy się temu, co może decydować
o tym jak znosimy stres.
Umiejscowienie kontroli

Ludzie różnią się między sobą
poczuciem tego, jak bardzo sami
mogą wpływać na swoje życie.
Jedni z nas wolą interpretować
świat jako miejsce, w którym
ró ż ne s y t u ac je na m się p o
prostu zdarzają i sami nie mamy
na to większego wpływu. Inni
uważają, że sami są kowalami
swojego losu i to czego doświadczają w życiu jest efektem
ich działań. Większość z nas
znajduje się gdzieś pośrodku –
pomiędzy jedną i drugą postawą.
To w jaki sposób przeżywamy
własny wpły w na swoje życie
jest pierwszą z cech, które w znaczący sposób wpływają na nasze
przeżywanie stresu i radzenie
sobie z nim. Dowiedziono, że
osoby, które są skłonne przypisywać sobie więcej sprawstwa
– widzieć swój wpływ na to, co
dzieje się w ich życiu – łatwiej
radzą sobie z trudnymi przeżyciami. Może to wiązać się
z poczuciem, że żadna sytuacja,
nawet ta bardzo trudna, nie jest
jednoznacznym wyrokiem, kiedy

można podjąć działanie ze swojej
strony.
Podejście do zmian

Mówi się, że nic w życiu nie jest
tak stałe jak zmiana. Niektórzy
jednak reagują na nie lepiej od
innych. Są osoby, które przez
kilkanaście lat nie zdecydowały
się nawet na drobną zmianę
w wystroju mieszkania, a są takie,
które „muszą” przestawić meble
raz na pół roku, bo inaczej czują
dyskomfort. Badania pokazują, że
kiedy do różnych zmian w życiu
podchodzimy jak do wyzwań,
którym należy sprostać, radzimy
sobie lepiej ze stresem także
w skrajnie trudnych sytuacjach.
Budowanie swojego poczucia
bezpieczeństwa na stabilności rozumianej jako unikanie różnych
zmian sprawi, że stres będzie
występował intensywnie nawet
w drobnych sytuacjach związanych ze zmianą.
Optymizm

W naukowym rozumieniu daleki
jest od różowych okularów. Nie
chodzi o to, żeby nie przejmować

V spotkanie z serii Harry
Potter Book Night już za nami!

się trudnościami, wszędzie wietrzyć pomyślne wiatry i nie bacząc
na przeszkody jaskrawo myśleć
o przyszłości. Pod pojęciem optymizmu mam na myśli konstruktywne podejście do porażek. Nie
przekładanie tego, co nam się nie
uda na myślenie o sobie, ale wyciąganie wniosków i wskazówek
na przyszłość. Nawet Edison
zanim wynalazł żarówkę doznał
wielu porażek związanych z nieudanymi próbami. Umiejętność
w yciągania wniosków z nieudanych sytuacji i mimo wszystko
podejmowania trudu ponownie

przekłada się na naszą odporność
na szkodliwy wypływ stresu.

Jest to zdecydowanie wątpliwe
czy stres może stanowić kandydata na przyjaciela. Jednak
jego obecność w naszym życiu jest
niezaprzeczalna, a życie z przyczepionym na stałe śmiertelnym
wrogiem jest trudne i nieprzyjemne. Wiedza o tym czy doświadcza się stres jest jako doznanie przerażające, czy tylko
pewien dyskomfort – pomaga
pracować nad swoim nastawieniem i dążeniem do lepszego
zdrowia.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl

22 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy, w godzinach wieczornych, miało miejsce
magiczne wydarzenie. Po raz piąty na wspólnej
zabawie spotkali się prawdziwi fani literatury J.K.
Rowling i Harrego Pottera. Każdy z uczestników,
aby uzyskać możliwość uczestniczenia w wieczorze,
musiał zdać „Arcytrudny test wiedzy o Harrym Potterze”, przygotowany przez Annę Galus, na podstawie pierwszej części przygód Harrego Pottera.
Celem spotk ania
było pokazanie młodzieży, jakich inspiracji może dostarczyć
lektura książek a co
za tym idzie, wskazać
sposoby na wartościowe i umiejętne
spędzenie czasu
wolnego, pokazać przyjemność
wspólnej zabawy ludzi o podobnych zainteresowaniach,
a także doskonalić umiejętność
posługiwania się językiem
angielskim.

Harrego Pottera i pozwalał
na zdobywanie punktów dla
swojej drużyny.

Spotkanie zorganizowała i poprowadziła w języku polskim
Pani Anna Galus, natomiast
Tiara Przydziału przydzieliła część angielską prowadziła
każdego uczestnika do jednego Pani Katarzyna Borkowska.
z czterech domów Hogwartu. W opiece nad uczestnikami
Szereg konkursów (w języku wieczornego spotkania popolskim i angielskim) w y- magał Pan Krzysztof Szumiec.
magał od uczniów wykazania
vv www.wielka-wies.pl
się dużą wiedzą o świecie
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Remigiusz Mróz : Nieodnaleziona

Sebastian R. Bielak : Po bezdrożach Alaski

Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian
Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej – ktoś zamieszcza jej
zdjęcie na jednym z profili spotted, szukając
dziewczyny. Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się po dziesięciu latach?

To fascynująca relacja z podróży po Alasce – pełnej
przygód, dzikiej przyrody oraz interesujących ludzi.
Razem z autorem przepłyniemy łodzią lub kajakiem
prawie 900 kilometrów wzdłuż biegu Jukonu – największej rzeki Alaski, będziemy obserwować z bliska
niedźwiedzie grizzly, ursony i bieliki amerykańskie…
Przeżyjemy nawet rzeczne tsunami i pożar tajgi.
Oprócz wielu sympatycznych Amerykanów oraz
północnoamerykańskich Indian spotkamy też potomków Polaków, którzy dawno temu przybyli na
ten skrawek świata szukać szansy na lepsze życie.

Nicholas Sparks : Z każdym oddechem

Richard P. Feynman :
Pan raczy żartować, panie Feynman!

Ona przyjechała na ślub przyjaciółki, a on mieszkaniec Zimbabwe, zawitał do Stanów po
raz pierwszy, by poznać swojego biologicznego
ojca. Grom z jasnego nieba, zrządzenie losu,
czysta magia... jak wolicie możecie sobie nazwać
spotkanie tej dwójki. Kochają się, czują że są dla
siebie stworzeni. Jednak jest coś co powoduje, że
nie mogą ze sobą być…

SPOTKANIE
Z RAFAŁEM BARANEM
29 marca 2019 r.(piątek), godz. 18.00
Życie na Filipinach według autora bloga
„Szukając Przygody” - https://szukajacprzygody.pl/ ;
https://www.facebook.com/SzukamPrzygody/
Rafał Baran - mieszkaniec Krzeszowic, który postanowił
coś zmienić w swoim życiu, dlatego od ponad czterech
lat cieszy się wolnością i powoli upływającym czasem na
małej wyspie na Filipinach.
29 marca 2019 r.(piątek), godz. 18.00 Czytelnia Biblioteki, plac Fr. Kulczyckiego 1
Więcej na https://www.facebook.com/
events/1299749973515811/
Po prelekcji Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice
przeprowadzi kwestę na rzecz małej Tosi. Więcej info
o Tosi: https://www.facebook.com/POMOCDLATOSI/

Harlan Coben : Nie odpuszczaj
Akcja toczy się w małym prowincjonalnym miasteczku, osnutym tragedią sprzed lat, gdzie grupa
nastolatków ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Mimo iż od nieszczęścia mija piętnaście
lat, Napoleon Dumas nie może przestać myśleć
o swoim tragicznie zmarłym bracie bliźniaku, oraz
o tajemniczym zniknięciu dziewczyny z którą
planował spędzić resztę swojego życia. Dziwnym
trafem, jej odciski palców znajdują się na miejscu
zabójstwa policjanta z pobliskiego miasteczka. Kim
tak naprawdę jest Maura i kto jest odpowiedzialny
za śmierć nastolatków?

Wznowienie kultowej autobiografii! Richard P. Feynman
(1918-1988), genialny naukowiec i zdobywca Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki w brawurowy sposób opowiada
o swoim niezwykłym życiu. Ta pełna anegdot i błyskotliwego humoru książka opowiada nie tylko o pracach
nad budową bomby atomowej i tajemnicami materii,
ale pokazuje też fizyka jako speca od otwierania zamków
szyfrowych i niezłego perkusistę. Feynman opisuje spotkanie z Einsteinem, walki z rządową biurokracją, próby
reformy brazylijskiej edukacji, codzienne życie w ośrodku
badawczym w Los Alamos…

Andrzej Maleszka : Czas robotów
Android stworzył stalowe osy. Każdy, kogo użądlą,
zmienia się w robota. Na całym świecie ludzie przeistaczają się w maszyny. Tylko Idalia, Alik, Budyń
i mała Julka uciekają przed inwazją os. Muszą odnaleźć magiczny przedmiot, który zmieni roboty
z powrotem w ludzi.

Rachel Abbott : Podejdź bliżej

Barbara Gawryluk : Falco - pies lotniskowy

W parku zostają odnalezione zwłoki kobiety. Na
jej ciele nie ma żadnych śladów przemocy, nie
wiadomo jak zginęła. Inna ucieka przed swoim
socjopatycznym partnerem, który ją prześladuje.
Ale prędzej czy później będzie musiała wrócić.
W niewyjaśnionych okolicznościach znika jeszcze
kilka innych kobiet, a łączy je tylko jedna rzecz –
kiedyś dokonały złego wyboru. Nie mają wpływu
na to, że wkrótce staną się sobie bardzo bliskie…

Poznajcie Falco – psa, który pracuje na lotnisku. Jest
specjalistą od odstraszania dzikich ptaków i innych
zwierząt, aby samoloty mogły bezpiecznie startować
i lądować. Falco przeszedł specjalne szkolenie i dołączył
do elitarnej grupy psów strażników portów lotniczych.
Takich psów jest na świecie niewiele. Najczęściej należą
do rasy border collie, jak Falco. To niezwykle inteligentne
psy pasterskie, szybko uczą się zadań i komend, świetnie
biegają i są bardzo wytrwałe. Dzięki nim na lotniskach
coraz rzadziej dochodzi do zderzeń samolotów
z ptakami i dzikimi zwierzętami.

SPOTKANIE
Z TYTUSEM IDECEM
ORAZ WYSTAWĘ
PRAC ARTYSTY.

Wernisaż 21 marca 2019 r.,
godz. 18.00
Spotkanie odbywa się w ramach cyklu
„Pasjonaci z Gminy Krzeszowice”, w
którym przedstawiamy naszych lokalnych pasjonatów-artystów.
Zapraszamy
21 marca (czwartek), godz. 18.00
Czytelnia Biblioteki,
plac Fr. Kulczyckiego 1
Informacje 12 282 15 13
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JUŻ ZA 96 DNI WYMARZONE WAKACJE :)
CZY JESTEŚ GOTOWA DO BIKINI? NIE? MY CI W TYM POMOŻEMY!
Zima, chłód, brak słońca to wszystko sprawia, że chowamy się za puchową kurtką i długimi swetrami.
Wielkimi krokami przychodzi wiosna i lato, a wraz z tym konieczność ściągnięcia grubych ubrań i pokazanie
ciała. Witryny sklepów kuszą pięknymi zwiewnymi sukienkami, a my wstydzimy się pokazać zbędne
kilogramy i skórę w nienajlepszej kondycji...

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Dobra wiadomość jest taka, że mamy jeszcze czas na
rozpoczęcie zabiegów, które dodadzą Ci pewności siebie
a i Ty zamienisz się w prawdziwą Boginię :)
Krok pierwszy – walka z cellulitem

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Te nieestetyczne grudki potrafią popsuć niejeden urlop i
odebrać nam radość z wolnych dni. Pojawienie się cellulitu
rozpoczyna się po okresie pokwitania, zjawisko to związane
jest z naszą fizjologią zachodzącą pod wpływem hormonów.
Zwiększona ilość tkanki podskórnej, zwiększa objawy cellulitu.
Istotne znaczenie odgrywa niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia, stres i oczywiście palenie papierosów i spożywanie alkoholu.

tel. 668-990-679

Piękne ciało to zadbane ciało. Dlatego tak ważna jest szybka
reakcja na problem. Aby terapia była skuteczna, musi obejmować
stosowanie zabiegów i produktów pielęgnacyjnych które:
• wzmocnią naczynia krwionośne, poprawią krążenie,
złuszczą naskórek i pobudzą produkcję kolagenu i elastyny,
ograniczą stany zapalne
Współczesna kosmetologia oferuje szeroki wachlarz zabiegów antycellulitowych. W naszym Instytucie Urody Elf polecamy:
• cellulogię – czyli lipomasaż. To masaż podciśnieniowy, który ujędrnia
skórę oraz podskórną tkankę tłuszczową. Zmniejsza obwody ciała,
redukuje cellulit, powoduje zmniejszenie obrzęków
• karboksyterapię – która wykorzystuje dwutlenek węgla, który
uszkadza komórki tłuszczowe, dotlenia komórki, eliminuje toksyny

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

• mezoterapie bezigłową – to nieinwazyjna metoda, za pomocą której
wprowadza się do skóry właściwej i tkanki podskórnej substancje
lecznicze. Wskazaniem do tej metody jest cellulit, zwiotczenie skóry
i rozstępy
• ultradźwięki – to wibracje o wysokiej częstotliwości, ułatwiające
penetracje substancji w głąb tkanek
• fale radiowe - rozgrzewają endogennie tkanki. W wyniku czego
skracają włókna kolagenowe. Uzyskujemy przez to napięcie i ujędrnienie skóry

www.instytutelf.pl

wałkowanie, wyciskanie. W masażu klasycznym ruchy wykonuje
się wzdłuż przebiegu mięśni ,naczyń limfatycznych z ominięciem
węzłów chłonnych. Masażem pobudzamy tkankę łączną, poprawiamy
funkcjonowanie układu krążenia, dotlenienie komórek, usuwanie
toksyn, zmniejszenie obrzęków, kondycja skóry ulega polepszeniu
poprzez stymulacje syntezy kolagenu i elastyny. Osiągamy efekt
modelowania sylwetki i rozbicia cellulitu

• elektrostymulację – terapia poprawia napięcie i siłę mięśni, przyczynia się do przyspieszenia przemiany materii, poprawia krążenie
krwi i napięcie skóry
• masaż - zabieg, który polega na wykonywaniu określonych ruchów
takich jak: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja,

• Body wrapping – to szczelne owijanie ciała, poprzedzone peelingiem,
masażem i wprowadzeniem odżywczych preparatów. Sam nacisk
powoduje odprowadzenie płynów wraz z produktami przemiany
materii
Dla uzyskania najlepszych efektów w walce z cellulitem należy pamiętać
o odpowiedniej pielęgnacji domowej. Kosmetyki powinny być bogate
w wyciągi roślinne, które zawierają: flawonoidy, saponiny, garbniki. W
naszym autoryzowanym Instytucie znajdą Państwo szeroki asortyment
produktów pielęgnacyjnych marki Clarena.
Szczególnie polecamy:
• Kawowy peeling do ciała – zawiera drobinki kawy, które redukują
cellulit i poprawiają mikrokrążenie. Ekstrakt z nasion awokado zmniejsza widoczność rozstępów
• Thermo Gel Cayenne – silnie rozgrzewający żel, który redukuje
nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit. Pobudza przemianę materii
oraz redukuje obrzęki
• Ice Gel Excess – zmniejsza widoczność cellulitu, detoksykuje i wyszczupla poprzez ograniczenie gromadzenia się tłuszczu
Każda metoda ma swoje działanie. Jednak żeby uzyskać szybki,
wyraźny, czy nawet spektakularny efekt wymagane jest łączenie
ze sobą różnych metod.
Pracą nad ciałem i jego poprawą zajmujemy się od wielu lat. Dzięki
wiedzy i doświadczeniu możemy łączyć metody, dobierać je
odpowiednio do potrzeb i problemu.
Prawidłowo łączone i dopasowane do klienta metody, działają
synergistycznie i przynoszą spektakularne efekty.
Bardzo ważne jest, zanim przystąpimy do danej terapii określenie: przyczyn cellulitu, jego stopnia, charakteru i innych
dolegliwości pacjenta. Dlatego my kosmetolodzy, zapraszamy
na konsultacje i dobór odpowiednich metod i terapii.
Kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf

Dobra baza to podstawa – krótko o basicowych stylizacjach
Czy zestawienia produktów, które „obowiązkowo powinna mieć w szafie każda kobieta” mają jeszcze rację bytu w dzisiejszym, tak różnorodnym świecie? Młodej mamie na urlopie macierzyńskim przecież o wiele bardziej przyda się kilka par spodni dresowych czy wygodnych
legginsów niż biała koszula i ołówkowa spódnica. Jest jednak kategoria ubrań, bez której rzeczywiście trudno o kompletną i funkcjonalną
garderobę, niezależnie od tego, jaki mamy styl i na jakim etapie życiowym się znajdujemy – mowa oczywiście o produktach typu „basic”,
tylko jak wybrać te, które faktycznie sprawią, że nasza garderoba będzie funkcjonalna?
Czym właściwie są produkty basic? – Z języka angielskiego basic
to podstawowy, co w przypadku ubrań oznacza przede wszystkim
prosty krój, brak wzorów (choć wiele osób nieskomplikowany motyw
kraty lub paski również traktuje w tych kategoriach) i neutralne
kolory – wyjaśnia stylistka KiK. – Czyli ubrania, które dzięki swojej
prostocie pasują właściwie do wszystkiego i do każdego rodzaju sylwetki – uzupełnia. By jednak rzeczywiście tak było, trzeba dobrze
przemyśleć, co będzie dla nas najodpowiedniejsze.
Na przykład pod względem kolorystycznym. Neutralne barwy to
przede wszystkim czerń, biel i beż, ale też różne odcienie granatu
oraz szarości. – Te ostatnie mogą okazać się lepszym wyborem
w przypadku kobiet o tzw. zgaszonym typie urody, który charakteryzuje wiele Polek. Jasna karnacja o różowawych podtonach,
naturalne włosy w kolorze złamanego brązu czy „mysiego” blondu
lepiej „czują się” w towarzystwie mniej wyrazistych barw jak granat
czy grafit właśnie, które w tym przypadku świetnie zastąpią intensywną czerń. To samo dotyczy jasnych kolorów – zamiast sięgać po
ubrania w kolorze czystej bieli lepiej postawić na kremowy odcień
lub ecru – radzi ekspertka KiK. Oczywiście, jeśli bardziej odpowiada nam klasyczny wariant, czyli czarny i biały, nie ma się co
zmuszać – najważniejsze, by nosić to, co się lubi i w czym czujemy
się naprawdę dobrze, bo to właśnie wtedy wyglądamy najlepiej.
– Jeśli więc najbardziej lubimy czerwony, zielony lub niebieski to
zapewne po ubrania w takich kolorach będziemy sięgać najczęściej.
Warto więc mieć to na uwadze w trakcie poszukiwań idealnych
basiców na zakupach – mówi.
Co z fasonem? Tu wszystko zależy oczywiście od tego, jaki mamy
styl i co przydaje nam się najbardziej. Jeśli należymy do osób, które
niezależnie od okazji starają się wyglądać elegancko, zestaw jednokolorowych t-shirtów może okazać się mniej przydatny niż kilka
jednolitych koszul i prosty żakiet, marynarka lub kardigan. Na co
postawić, jeśli jednak trudno nam się tak jednoznacznie określić?

– Prosta bluzka z bawełny czy wiskozy z długim rękawem lub takim
o długości 3/4 zwykle przydaje się w każdej szafie – zauważa stylistka KiK. – Kiedy jest naprawdę zimno, można ją potraktować
jako dodatkową warstwę pod sweter. Świetnie sprawdza się też
jako nieskomplikowane zastępstwo dla bardziej ozdobnej bluzki,
bo równie dobrze pasuje do spodni dresowych, jak i eleganckiej
spódnicy – dodaje. – Fakt, że przylega do ciała, sprawia, że o wiele

łatwiej narzucić na nią żakiet czy marynarkę – nawet w takim
uszytym ze sztywnego materiału będzie nam wygodnie i nic nie
będzie się zwijać, wystawać, marszczyć czy odznaczać. To na tyle
uniwersalny element garderoby, że naprawdę warto mieć w szafie co
najmniej kilka egzemplarzy – w tym samym lub różnych kolorach
(to zależy już od naszych upodobań) - podsumowuje.

Czy jednak basici to tylko bawełniane bluzki, proste bluzy, t-shirty
i legginsy? Oczywiście, że nie! – „Podstawowe” ubrania to również,
a może przede wszystkim, te, które często nosimy. A więc wspomniane już marynarki, a także kurtki, płaszcze oraz spodnie czy
spódnice. Czarna ramoneska, która pasuje zarówno do sukienki
w kwiaty, jak i dżinsów, to wręcz kwintesencja tego, co można rozumieć pod pojęciem basic – tłumaczy stylistka KiK. – Tak samo
zresztą jak jeansowe spodnie o prostym kroju i bez ozdób – nie ma
oczywiście nic złego w tych marmurkowych, z nitami czy przetarciami, jednak to takie w jednolitym kolorze i pozbawione dodatków
są najbardziej uniwersalne. Kwestia ich barwy – granatowe, czarne,
niebieskie, białe czy czerwone – jest w tym przypadku drugorzędna
i zależy wyłącznie od tego, co nam się podoba – podkreśla ekspertka KiK.
Szafa, w której nie brakuje kilku różnych basiców sprawia, że
problem „nie mam co na siebie włożyć” właściwie znika. Jednak
zdarza się, że jednego dnia mamy ochotę na formalny strój,

a innego marzymy tylko o tym, by otulić się puszystym kardiganem
i wskoczyć w wygodne spodnie z miękkiego materiału. Czasem też
możemy chcieć się wyróżniać albo po prostu uwielbiamy wyraziste
wzory. Dla takich ubrań (na przykład supermodnych marynarek
w kratę lub takich z roślinnymi aplikacjami i motywami) basici są
wręcz idealną bazą, dzięki której nie musimy się martwić o to, że
wymarzony żakiet z aplikacjami, cekinowa spódnica czy kolorowa
sukienka nie będą pasować do reszty zestawu – przeciwnie, neutralne „tło” pozwoli wyeksponować najbardziej wyrazisty element
garderoby, a przy tym ułatwi jego stylizację.
Jeśli więc dotąd na wieszaki z prostymi, jednolitymi ubraniami spoglądałyśmy z myślą „nuda”, warto zmienić nastawienie. Bo w rzeczywistości dobrze skomponowana baza tak naprawdę otwiera przed
nami nieograniczone możliwości w kwestii stylizacji i wyboru nawet
najbardziej ekstrawaganckich ubrań czy dodatków.

www.kik-textilien.com
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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

www.almarzenia.pl
Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska
1000 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Wola Filipowska
1250 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Tenczynek
550 m²
• Tenczynek
500 m²
• Tenczynek
1000 m²
• Tenczynek
3000 m²
• Tenczynek
1360 m²
• Tenczynek
1793 m²
• Tenczynek
2442 m²
• Tenczynek
2700 m²
• Paczółtowice
4000 m²
• Paczółtowice
1000 m²
• Paczółtowice
1100 m²
• Paczółtowice
750 m²
• Paczółtowice
1200 m²
• Tenczynek
1100 m²
• Tenczynek
2200 m²
• Krzeszowice
1,08 ha
• Krzeszowice
Os. Żbik
5500 m²
• Krzeszowice
900 m2
• Krzeszowice
1000 m2
• Krzeszowice
1100 m2
• Nowa Góra
1400 m²
• Żary
1502 m²
• Sanka
2100 m²

395 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
100 000 zł
90 000 zł
165 000 zł
240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice
6,37 ha
• Będkowice
3727 m²

1 719 900 zł
550 000 zł

120 000 zł
156 000 zł
150 000 zł
156 000 zł
55 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
240 000 zł
125 000 zł
150 000 zł
195 000 zł
265 000 zł
310 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
170 000 zł
340 000 zł
450 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

35 000 zł
20 000 zł
100 000 zł
15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE KOMERCJA
• Rudno
2500 m²
200 000 zł
• Rudno
1600 m²
128 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany
1200 m²
DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.
F-RA VAT
• Zalas DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka 18 arów
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79

60 000 zł

320 000 zł
180 000 zł
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.
Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

5 kwietnia, godz. 19.00
Wiosenna Miłość / spektakl muzyczny
5 kwietnia 2019, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na spektakl
muzyczny Wiosenna miłość.
Podczas tego niecodziennego spektaklu usłyszymy montaż popularnych arii i duetów operetkowych, tworzący opowieść o miłości z dużą dawką humoru. Narratorami opowieści jest
dwójka dzieci (Gabriela Kutnik i Piotr Kutnik), które w nieco naiwny sposób próbują ułożyć
historię prawdziwej miłości.
W spektaklu występują również:
Tajemnicza Nieznajoma: Katarzyna Słota-Marciniec – mezzosopran
Przeprzystojny Pan: Michał Kutnik – baryton
Romantyczna Artystka: Krystyna Kutnik – fortepian
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Galerii w Pałacu Vauxhall
Tekst: Kamil Kłeczek
www.ckiskrzeszowice.pl
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W karetkach pogotowia
będzie jeździć 2 tysiące
pluszaków z IKEA
Klienci IKEA Kraków po
raz kolejny udowodnili,
że mają naprawdę wielkie
serca. W ramach zbiórki
zorganizowanej przez
sklep udało się zebrać 2 tys. pluszaków dla chorych
lub poszkodowanych w wypadkach maluchów.
Maskotki będą jeździć w karetkach Krakowskiego
Pogotowia Ratunkowego, które przez ostatnie 6 lat
otrzymało już blisko 18 tys. pluszaków z IKEA.
Pluszowe maskotki pełnią ważną rolę terapeutyczną. Pomagają
członkom zespołów ratownictwa medycznego nawiązać pierwszy
kontakt z małymi pacjentami i wykonać czynności medyczne. Zostają też już na stałe własnością dzieci.

- Pluszaki zawsze są ogromną pomocą dla naszych zespołów oraz
wsparciem dla pacjentów. Mimo najtroskliwszej opieki, jaką staramy
się otaczać dzieci, akcja ratunkowa, badanie czy przejazd karetką są
zawsze dla nich sytuacją traumatyczną. Dlatego każda pomoc, która
pozwoli ukoić ból i lęk maluchów, którymi się opiekujemy, jest dla
nas cenna. Dzięki maskotce łatwiej jest wykonać u dziecka różne
czynności medyczne, które zwykle nie są przyjemne, a musimy je
wykonać szybko i sprawnie – powiedziała Małgorzata Popławska,
dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Pluszowe maskotki IKEA już od 6 lat jeżdżą w krakowskich karetkach. W wyniku dotychczasowych zbiórek Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało blisko 18 tys. pluszaków. Od zeszłego
roku akcja została rozszerzona i część zebranych w IKEA Kraków
maskotek trafia również do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. W Krakowie zostanie więc 1,5 tys. pluszaków,
a 500 pojedzie do stolicy Podkarpacia.

- Cieszymy się, że nasza akcja co roku spotyka się z tak pozytywnym
odzewem ze strony Klientów. Należą się im naprawdę ogromne
słowa uznania! Tym bardziej, że choć zbiórka pluszaków prowadzona jest we wszystkich sklepach IKEA w Polsce, to Kraków jest
bezkonkurencyjny i po raz kolejny uzyskał najlepszy wynik. Dziękujemy! - powiedziała Urszula Wilczak, Dyrektor IKEA Kraków.
Kampania „Zabawa to poważna sprawa”
Akcja zbierania pluszaków trwała od początku listopada 2018 roku
do 5 stycznia br. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło wrzucić kupionego w IKEA pluszaka do pojemnika za linią kas. Zbiórka jest
częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to poważna
sprawa”, dzięki której IKEA Foundation wspiera organizacje pomagające dzieciom na całym świecie. Przez cały okres swojej działalności IKEA Foundation przekazała dotychczas 45 milionów
euro na strategiczne i długoterminowe projekty realizowane przez
sześć organizacji partnerskich na świecie: UNICEF, War Child,
Room to Read, Handicap International, Special Olympics i Save
The Children. Nieodłącznym elementem międzynarodowej kampanii
społecznej „Zabawa to poważna sprawa” jest kolekcja pluszowych
maskotek SAGOSKATT, tworzona we współpracy z dziećmi
z całego świata. Dochód ze sprzedaży zabawek w Polsce w całości
zostanie przeznaczony na wsparcie 4 lokalnych organizacji. Zwycięskie instytucje otrzymają dofinansowanie w wysokości od 40 do 50
tys. zł, które zostanie przeznaczone na realizację programów edukacji
ekologicznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.
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CZYM JEST SUPLEMENTACJA
DIETY I CZY NALEŻY SIĘ JEJ BAĆ?
Temat suplementacji budzi obecnie wiele kontrowersji. Są zwolennicy, dla których stanowi
ona nieodłączny element diety, ale są i przeciwnicy, którzy uważają, że stosowanie suplementów nie niesie ze sobą żadnych
korzyści, a co więcej, może być także szkodliwe dla zdrowia. Jak jest naprawdę?
Aby lepiej zrozumieć sens
stosowania suplementów, zacznijmy od jego def inicji.
Według Krajowej Rady Suplementów i Odży wek suplement to „ produkt, który
jest złożony z substancji odżywczych i traktowany jako
uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane
źródło witamin, minerałów
lub innych substancji, produkt
ten jest wytworzony i wprowadzony do obrotu w formie
umożliwiającej dawkowanie
(w tabletkach, kapsułkach,
proszku czy płynie)”.
Rola suplementacji podczas
procesu odchudzania

Podstawowym celem suplementacji jest więc uzupełnienie diety w składniki odżywcze (witaminy i składniki
mineralne). Podczas procesu
odchudzania, gdy stosujemy
dietę niskokaloryczną, ciężko
jest dostarczyć składniki te
w optymalnych ilościach –
cierpią więc na t ym nasze
włosy, które tracą swój blask,
skóra, która staje się mało elastyczna i paznokcie – które
bardzo często zaczynają się
łamać. W trakcie redukcji kilogramów warto więc sięgać
po preparaty, które uzupełnią
braki niezbędnych składników
odżywczych.

KĄCIK KULINARNY

Tarta z karmelizowaną cebulą
i fetą na cieście francuskim
Tartę przygotowuje się bardzo szybko, trochę więcej czasu potrzebujemy na przygotowanie karmelizowanej cebuli. Karmelizowaną
cebulę możemy wykorzystać również jako dodatek do wędlin, kanapek
czy jako dodatek na ciepło do pieczonego mięsa. Przygotowuje się ją
szybko i prosto. To zaczynamy!
Tarta z karmelizowaną
cebulą i fetą

UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO

17A

• 1 ciasto francuskie
• 10 dkg fety
• 5 cebul czerwonych

ul. kard.

Wyszyńskiego 17A
Chrzanów

K olejny m p owo dem , d l a
którego warto włączyć suplementację podczas procesu odchudzania jest wspieranie lipolizy, czyli rozkładu tkanki
tłuszczowej. Istnieje wiele
związków (m.in. karczoch),
które wspomagają spalanie
tkank i tłuszczowej, a dodatkowo stabilizują poziom
cukru we krwi, dzięki czemu
łat wiej jest sobie poradzić
z nadmier ny m apet y tem,
zwłaszcza na słodycze.
Gdy natomiast tkanka tłuszczowa ulega redukcji, powstaje
dużo specyficznych związków
nieorganicznych, tzw. wolnych
rodników, które w nadmiarze
sprzyjają powstawaniu wielu
chorób, zw łaszcza uk ładu
krążenia i nowotworów. Suplement y Nat u rhou s e s ą
bogate w witaminy (A, C, E),
składniki mineralne (m.in.
selen i cynk), a także poli-

570 056 225
fenole – składniki te to antyoksydanty, które znoszą niekorzystne działanie wolnych
rodników.

Kolejną kwestią jest stosowanie
suplementów w nadmiernych
ilościach – przedawkowanie
niektórych witamin czy składników mineralnych kumulujących się w organizmie może
mieć niekorzystny wpływ na
stan zdrowia, dlatego należy
zachować ostrożność stosując
suplementy na własną rękę,
zwłaszcza takie, które pochodzą z nieznanych źródeł
(zakupione np. przez internet).
Suplementację z pewnych
źródeł można stosować bezpiecznie (nawet przez bardzo
długi czas) przestrzegając
zaleceń znajdujących się na
ulotce lub konsultując dawki
z dietetykiem.

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606


www.stomatologia.ubf.pl

• 3 ząbki czosnku
• 2 łyżki oleju
rzepakowego
• 10 dkg masła
• 3 łyżki octu
balsamicznego
• 1/2 szklanki czerwonego
wytrawnego wina
• 3 łyżki cukru
• pieprz świeżo mielony
Obieramy czer woną cebulę
i kroimy w piórka. Czosnek
obieramy i drobno k roimy.
Na patelni rozgrzewamy olej
z masłem, dodajemy cebulę
i czosnek i dusimy. Cebula
i czosnek mają się dusić przez
około 10 minut, potem dodajemy ocet i wino, mieszamy
i nadal dusimy. Jeśli płyn nam
za szybko odparowuje, możemy
dodać trochę wody (tak maks
1/2 szklanki). Po okołu 8-10
minutach, próbujemy czy cebula
jest miękka i dodajemy cukier,

mieszamy i próbujemy, doprawiamy pieprzem i gotowe.
A teraz tarta:

równomiernie naszą cebulę,
posypujemy pokruszoną fetą.
Wstawiamy do piekarnika na
30 minut.

Rozgrzewamy piekarnik do
180 C, na blachę wykładamy Tartę możemy podać i na ciepło
papier do pieczenia, a na niego i na zimno.
ciasto. Na cieście rozkładamy I gotowe:)

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

PIĘKNA - OD ŚRODKA I OD ZEWNĄTRZ
Oriflame od ponad 50 lat dba o nasze piękno. Jednak o naszą
urodę i zdrowie musimy dbać holistycznie czyli od zewnątrz
i od wewnątrz. Oriflame proponuje produkty, które łączą to co
najlepsze w naturze i nauce: zestawy do pielęgnacji NovAge
i suplementy Wellness By Oriflame. Serie kosmetyczne
NovAge posiadają testy kliniczne i wyciągi z komórek macierzystych, które dbają i pielęgnują naszą skórę. WellnessPack
dla kobiet zapewnia organizmowi codzienną dawkę substancji odżywczych, dzięki połączeniu Astaksantyny i ekstraktu
z borówek, Omega 3 oraz Multiwitamin i minerałów.
Dla uzupełnienia codziennego rytuału piękna polecam
jeszcze maseczki: wygładzającą, wzmacniającą i odżywczą
z serii NovAge.
DODATKOWE INFORMACJE I PRODUKTY DOSTĘPNE
W NASZYCH BIURACH I U NASZYCH KONSULTANTÓW
- ZAPRASZAMY :)

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

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

CZAS WOLNY
Tzw niehandlowe niedziele pokazują skalę zjawiska. Jednak chyba jeszcze
bardziej problem ukazują niedziele handlowe. Ilość ludzi, a nawet całych
rodzin z małymi dziećmi, w galeriach handlowych wskazuje na problem,
że my rodzice, być może nawet my – małżonkowie, nie potrafimy spędzać
ze sobą czasu.
Badania dotyczące kryzysów
w parach pokazują dobitnie, że
bardzo wiele związków rozpada
się po urlopach – mogą to być
wakacje, święta itp. I nie chodzi
wcale o to, że dni wolne stwarzają okazje do zdrad. Raczej
czas spędzany wspólnie ukazuje,
że po prostu nie czujemy się
dobrz e w s woim towa rz ystwie. Codzienne obowiązki,
a zwłaszcza praca, są świetną
maskownicą nierozwiązanych
problemów, konfliktów źle pozałat wianych, niew ypowiedzianych żali i potrzeb, które
nie mogą być wypowiedziane.
W efekcie oddalają się ludzie
tworzący związek od siebie.
Odchodzą w inne zajęcia, bo
to jednak jest społecznie bar-

dziej akceptowalne niż zdrada.
I w łaśnie skazani na siebie
podczas urlopu zaczynają się ze
sobą konfrontować. Wówczas
już nie ma w yjścia – trzeba
stanąć z problemem t warzą
w twarz. I niestety czasami się
przegrywa.
Podobnie jest w rodzinach.
Rodzice nie potrafią spędzać
z dziećmi czasu. Chętnie wymyślają dodatkowe zajęcia,
gdzie obca osoba zajmuje się
ich pociechami. Problemy pojawiają się w niedziele, kiedy
nawet do sk lepu nie można
pójść. Jak pobyć z dzieckiem?
Jak wytrzymać jego obecność
24 godziny? Jak sprostać jego
potrzebom, które bardzo często
są absorbujące? Najłatwiej udać

się do sklepu, gdzie dziecko atakowane jest milionem niepotrzebnych bodźców. Trudniej
zostać w domu, porozmawiać,
zagrać razem w jakąś grę, może
obejrzeć fajny film całą rodziną.

Rodziny nie umieją spędzać ze
sobą czasu. I to nie jest problem
b r a k u p i e n i ę d z y. P r a w d a
jest taka, że niewiele trzeba,
by pobyć wspólnie – spacer
w ciekawe miejsce, talia zwykłych kart czy nawet pożyczona
od znajomych gra planszowa.
To wszystko kwestia chęci i dostrzeżenia wartości, jaką są relacje rodzinne.

vv Magdalena Poprawa
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Akcesoria i ubranka dla zwierząt:
przydatne rozwiązanie czy modny gadżet?
Gdyby istniała możliwość zapytania naszych pupili, z czego ucieszyłyby się najbardziej, zapewne odpowiedziałyby, że z naszego
towarzystwa i jedzenia. O ile w tym pierwszym przypadku więcej naprawdę znaczy lepiej, to przekarmianie psów czy kotów zdecydowanie nie jest dobre dla ich zdrowia. Ale zadbać o ukochanego zwierzaka można również w inny sposób – sprawiając mu
wygodne ubranko na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zabawki czy inne akcesoria. Co wybrać?
Smycz, obroża i kaganiec to absolutny niezbędnik dla psa. O ile
wybór tej pierwszej powinien być podyktowany samym charakterem pupila i jego zachowaniem, to obroża po prostu powinna
być wygodna i mieć tzw. adresówkę, w przypadku, gdyby pies się
zgubił. Wybierając kaganiec powinniśmy natomiast pamiętać przede
wszystkim o tym, by był równie wytrzymały, co wygodny (materiałowe kagańce, które wykorzystują weterynarze w trakcie badań,
nie są dobrym rozwiązaniem na co dzień, bo uniemożliwiają psu
swobodne oddychanie i otwieranie pyska, a właśnie w ten sposób
pies się chłodzi).
W przypadku kotów, które poruszają się po okolicy swobodnie i bez
właściciela, obroża z adresówką to też oczywiście mus, niezależnie
d tego, czy zwierzę ma wszczepiony chip czy nie. Dla tych, które
nie wychodzą z domu, to raczej uroczy dodatek niż konieczność.

– Niezbędne za to może się okazać sprawienie czworonogowi drapaka
– inaczej pupil może zrujnować nam meble czy drzwi – zauważa ekspertka marki KiK. – Na szczęście projektanci tego typu sprzętów
coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że o ile kotu wygląd takiego
drapaka jest obojętny, właścicielowi już niekoniecznie i wolałby, by
akcesorium nie było zbyt pstrokate – dodaje. Drapaki w stonowanych
odcieniach szarości, czerni, beżu czy brązu można znaleźć już nie tylko
w wyspecjalizowanych sklepach zoologicznych, ale też sieciówkach
oferujących wyposażenie i dekoracje do domu.

Można w nich też kupić specjalne posłania. Decyzja odnośnie sprawienia takiego może się jednak okazać tą najbardziej ryzykowną.
Dlaczego? – O ile wiele z nich prezentuje się naprawdę stylowo
i sprawia wrażenie niesamowicie wygodnych, niekoniecznie mogą
przypaść do gustu czworonogowi. Po prostu – są takie psy i koty,
które najbardziej lubią spać na podłodze lub kaloryferze i do zmiany
nawyków nie przekona je nawet najbardziej komfortowe i ładne
posłanie – wtrąca ekspertka marki KiK. – Niestety, o tym przekonamy się dopiero, kiedy sprezentujemy je pupilowi. Jeśli okaże się,
że trafiliśmy w jego gusta, pamiętajmy, by zabierać ze sobą posłanie
w podróż albo spakować je razem z karmą i innymi akcesoriami,
jeśli sami wyjeżdżamy i zostawiamy nasze zwierzątko pod opieką
kogoś innego – dzięki temu będzie się czuło mniej obco w nowym
miejscu – przypomina.

Ta sama zasada dotyczy oczywiście też ulubionych zabawek
pupila. Tych nie bez powodu jest
do wyboru mnóstwo – niektóre
psy oddadzą wszystko za piłkę
do tenisa, inne za maskotkę,
a jeszcze inne za zwykły patyk.
Są koty, które wprost szaleją
za błyszcząc y m sznurk iem,
a inne będą biegać t ylko za
piórkiem…

Ale w sklepach można znaleźć
również bardziej „zaawansowane”
zabawki, które pomogą zapewnić
pupilowi rozrywkę, kiedy sami
nie możemy się nim zająć tak,
jakbyśmy chcieli. Na przykład
maty węchowe. – Materiałowe maty, które mają mnóstwo mniej
i bardziej skomplikowanych przegródek, w których chowa się drobne
smakołyki, mogą okazać się „strzałem w dziesiątkę” dla właścicieli
psów, które często muszą zostawać same w domu – mówi ekspertka. – To ruchliwe zwierzęta, które potrzebują stymulacji. Jeśli
im jej nie zapewnimy, mogą podgryzać meble albo niszczyć nasze
rzeczy – uzupełnia i przypomina: - Duży ogród, po którym pies
może swobodnie biegać pod nieobecność właściciela, wcale nie
musi załatwić sprawy. Dla wielu czworonogów taka „swoboda” to
niepotrzebny stres, bo zamiast się bawić, mają potrzebę nerwowego
pilnowania posesji.

ale ich dopasowanie. Dlatego niektórzy szyją je sami lub na miarę.
W sklepach jednak nie brakuje ubrań dla czworonogów w najróżniejszych rozmiarach, o różnej funkcji. – Oczywiście najważniejsze
jest to, by taka odzież była dla psa wygodna, czyli nie krępowała
jego ruchów, nie była za ciasna ani za luźna, była trwała (odpinające
się rzepy czy napy mogą tak samo zirytować czworonoga, jak i jego
właściciela), lekka i miękka – wylicza ekspertka KiK. – I jeśli psu
nie przeszkadza kaptur przy bluzie albo kurtce, a sprawia, że wygląda w niej niesamowicie uroczo, nic nie stoi na przeszkodzie, by
go w nią wystroić – dopowiada.

A co z wciąż budzącymi niemało kontrowersji ubrankami dla psów?
Należy je traktować w kategorii fanaberii czy niezbędnego akcesorium? – Strojenie czworonogów w wymyślne albo urocze kostiumy
to jedno, natomiast wkładanie im odzieży ochronnej na niepogodę
ma spełniać zupełnie inną rolę. Nie tylko zimą, w trakcie mrozów,
ale również kiedy silnie wieje albo pada deszcz – wylicza ekspertka
z firmy KiK.

Oczywiście może się okazać, że pies nie czuje się w nim dobrze.
Często bywa jednak, że to nie ubrania stanowią dla pupila problem,

www.kik-textilien.com

GMINNY KONKURS WALENTYNKOWEJ PIOSENKI ANGIELSKONIEMIECKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TENCZYNKU
14 lutego, w Dzień Zakochanych, Szkoła Podstawowa w Tenczynku była gospodarzem kolejnej edycji Gminnego Konkursu Piosenki
Angielsko – Niemieckiej, tym razem o tematyce Walentynkowej. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Aż 10 szkół zgłosiło chęć udziału w konkursie. Swoje talenty
miało okazję zaprezentować 16 wokalistów oraz 4 zespoły w dwóch kategoriach wiekowych – klas IV-VI SP oraz VII, VIII SP i III gimnazjum.
W Jury zasiedli nauczyciele języka angielskiego, a przewodniczącym był pan Janusz Blecharz, z którym szkoła współpracuje przy realizacji
europejskiego projektu „TEJL- Together to Enjoy, Join to Learn”, programu Erasmus+. Oceniając występy artystów, Jury brało pod uwagę
poprawność językową, poprawność muzyczną, a także ogólne wrażenie artystyczne.
Jury wyłoniło następujących Laureatów:
KLASY IV-VI SP

• I miejsce – Ewa Kuczara, Szkoła Podstawowa nr 2
w Krzeszowicach

• II miejsce – Julia Wyrwik, Szkoła Podstawowa w Sance

• III miejsce – Wiktoria Sańka, Szkoła Podstawowa w Sance

• Wyróżnienie I – Weronika Wąsikiewicz , Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
KLASY VII, VIII SP i III Gimnazjum

• I miejsce – Karolina Kramarz,
Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

• II miejsce – Katarzyna Chmiel, Szkoła Podstawowa w Zalasiu
• III miejsce – Aleksandra Chochół,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
• Wyróżnienie I – Gabriela Chechelska,
Szkoła Podstawowa w Tenczynku

• Wyróżnienie II – Julia Sęk, Szkoła Podstawowa w Zalasiu

• Wyróżnienie III – Magdalena Mazur, Roksana Mrozińska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Laureatka I miejsca kl VII, VIII i Gimnazjum
Karolina Kramarz SP Nowa Gora

Laureatka I miejsca kl IV-VI
Ewa Kuczara, SP nr 2 w Krzeszowicach

Komisja konkursowa

Chór SP Tenczynek

Wszystkie występy uczestników były na wysokim poziomie. Jak
co roku, konkurs był wspaniałą okazją dla uczniów do zaprezentowania swoich talentów wokalno-językowych, popularyzacji kultury
angielskiej i niemieckiej, a także integracji szkół naszej gminy.

Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom, a także nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do pięknych występów.

vv Joanna Żak

,
,
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Ostatni weekend w całości upłynął nam na wyjazdach samochodami 4x4, uciekaliśmy jak najdalej od asfaltu. Sobotę
mieliśmy przyjemność spędzić organizując event integracyjny, natomiast słoneczną i gorącą niedzielę spędziliśmy na
klasycznej wycieczce, prowadząc uczestników w ich pojazdach poprzez piękne Jurajskie okolice. Te dwa jakby nie było
męczące dni dały chyba wszystkim potężny zastrzyk pozytywnej energii na nadchodzący tydzień.
Było to na co wszyscy liczyli, strome i bardzo strome podjazdy i zjazdy,
błotniste i piaszczyste pułapki oraz oczywiście piękne widoki. Była
surowa przyroda jak i postindustrialne okolice. Niedzielna pogoda i
wyjątkowo klarowne powietrze ukazały naszym oczom Tatry w całej
okazałości jakby były tuż obok.
Niestety przywołując znane powiedzenie - w beczce miodu nie
brakło łyżki dziegciu. I to dużej łyżki. Śnieg już stopniał, trawa i krzewy jeszcze nie wyrosły i nie zgęstniały. To połączenie odsłoniło całe
metry sześcienne śmieci które są po prostu wszędzie. Poczynając od
pojedynczych butelek czy puszek, które ktoś „zapomniał” zabrać z
lasu po wypiciu napoju, kończąc na hałdach worków ze śmieciami 50
metrów od wjazdu do lasu. Na Jurze ( i nie tylko) można znaleźć po
prostu wszystko. Rozmontowane samochody w kawałkach, opony,
fotele, deski rozdzielcze, domowe śmieci, stare zniszczone zabawki
i ubrania, odpady pobudowlane, eternit, wiadra, sedesy, meble, telewizory , lodówki… Długo by wymieniać, w dwa dni widzieliśmy w
lasach pomiędzy Sławkowem, Pilicą a Krzeszowicami i Zawadą chyba wszystko co da się wsadzić do samochodu lub raczej na traktor i
wywieźć. Czasami ktoś zadał sobie naprawdę sporo trudu by wywieźć
kilka worków! Co najdziwniejsze nie są to stare śmieci sprzed kilku lat,
ciągle widać „świeże” dostawy a przecież każdy z nas płaci za odbiór
i wywóz odpadów, które bez względu na ich ilość, łącznie z dużymi
gabarytami zostaną odebrane przez odpowiednie służby z pod domu...
Problem dotyczy nie tylko Jury, lecz całej Polski, gdziekolwiek nie
byliśmy – dzikie, potężne wysypiska widzieliśmy zawsze po zjechaniu
w drogę gruntową w las. Czy da się z tym coś zrobić ? Czy da się zmienić
ludzi którzy tak postępują? Chętnych zapraszamy na nasz profil na FB
do dyskusji w tym temacie. Nie dodajemy już zdjęć śmieci bo to nie ma
sensu, popatrzcie jak bawiliśmy się przez te dwa dni!
www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

10 marca w Nielepicach odbyła się
uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym
Patriotyczne spotkanie rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta od odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie kadet klasy mundurowej z Trzebini odczytał rotę Żołnierzy Armii Krajowej. W dalszej części dzieci z nielepickiej szkoły przedstawiły piękny program
artystyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym.
Krótki wykład o ostatnim żołnierzu zbrojnego niepodległościowego
podziemia, Józefie Franczaku ps. „Laluś”, wygłosił Pan Kajetan
Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Uczestniczący
w naszej uroczystości Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab.
Pan Filip Musiał opowiedział o młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej z przełomu lat 40. i 50. XX wieku.
Druga część uroczystości odbyła się w parku rtm. Witolda Pileckiego, gdzie przy obelisku upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych
oraz rtm Witolda Pileckiego złożono wiązanki kwiatów i odmówiono modlitwę. Następnie klasa mundurowa LO z Trzebini dała
pokaz musztry paradnej. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali
poczęstowani grochówką.
W uroczystościach oprócz wielu mieszkańców Nielepic, jak też
sąsiednich miejscowości, udział wzięli: Dyrektor Oddziału IPN
Kraków dr hab. Pan Filip Musiał, zastępca Wójta Gminy Zabierzów
Pan Bartłomiej Stawarz, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Pan Henryk Krawczyk, Radni Gminy Zabierzów, Radni Powiatu
Krakowskiego, ks. proboszcz Andrzej Badura, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nielepicach Pani Dorota Kuciel, Dyrektor LO Trzebinia Pan Roman Kumala, Przewodnicząca Klubu Seniora „Teraz
My” Pani Barbara Strychalska.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Anety Krzysztof, Pani
Urszuli Łuczkoś-Zdziech, Pana Mateusza Dudek za przygotowanie
części artystycznej. Pani Klaudii Dam, Pani Natalii Baster za pomoc
przy organizacji uroczystości. Panu Kajetanowi Rajskiemu za przekazanie 70 egzemplarzy kwartalnika „Wyklęci”. Pizzerii Marco
Polo za przygotowanie poczęstunku. Pani Joannie Dam oraz Pani
Sylwia Mucha za oprawę fotograficzną.

Podczas uroczystości w świetlicy można było oglądać wystawę IPN
pt. „Ks. Władysław Gurgacz”. Kapelan Polski Podziemnej.
vv Stanisław Dam
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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

Poczuj się naturalnie we własnym wnętrzu!
Ktoś kiedyś powiedział, że „dom bez kwiatów nie jest prawdziwym domem”. Nawet jeśli nie wszyscy zgadzają się z tym twierdzeniem to trudno o osobę, która mieszkała kiedykolwiek w domu bez roślin. I chociaż aktualna obecność natury we wnętrzach
różni się od tego, o co królowało kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu to wciąż wiele osób sięga po materiały czerpiące z przyrody.
Jeśli zależy nam nie tylko na estetycznym, funkcjonalnym, ale i modnym efekcie, zabieg ten wcale nie musi oznaczać kosztownych
i trudnych do zdobycia surowców. Podpowiadamy, jak stworzyć subtelne dekoracje, które odmienią niejedno pomieszczenie.
Na wstępie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki styl dominuje
w naszym wnętrzu. Każdy z nich daje nam bowiem różne możliwości – np. w rustykalnych aranżacjach, kojarzonych także z Prowansją świetnie sprawdzi się lawenda, przy stylu Hamptons mogą
odnaleźć się elementy z rattanu i trawy morskiej. Natomiast w stylu
skandynawskim, który pokochali Polacy, dobrze będą wyglądały
dekoracje związane z drewnem, kamieniem, ale i soczystą zielenią.

– Jeśli mamy problem z jednoznacznym określeniem kierunku to
warto pamiętać, że szarości, biele i beże stanowią dobrą bazę dla
dekoracji, które czerpią z natury. I tu – jak w większości zabiegów
wnętrzarskich – wiele robią dodatki – podpowiada ekspertka KiK
i dodaje: –drewniane świeczniki i lampiony, wypełnione ciepłym
światłem świec lub drobnymi lampkami LED na druciku nadadzą
naszym czterem kątom bardzo odprężającego klimatu, a jak tylko
na zewnątrz zrobi się ciepło, świetnie odnajdą się na balkonie lub
w ogrodzie. Od kilku sezonów możemy zaobserwować duże zainteresowanie tzw. „lasami w słoiku”, co wpłynęło także na ogólny
wzrost zainteresowania aranżacjami w szkle z roślinami w rolach
głównych. – Tu należy zapoznać się z pojęciem „sukulentów”,
czyli intrygujących formą roślin, które przystosowały się do życia
z ograniczonym dostępem do wody, dzięki czemu przy niewielkim
nakładzie pracy świetnie spełniają funkcję naturalnej dekoracji –
mówi ekspertka KiK.
Dla tych, którzy zupełnie nie odnajdują się w uprawie roślin lub
chcą umieścić taką ozdobę w trudno dostępnym miejscu, idealnym
rozwiązaniem będą gotowe połączenia sztucznych (ale naprawdę
dobrze wykonanych) roślin z kamykami znajdujące się w ramce lub
w szklanych pojemnikach – żarówkach, słoikach, wazonikach, specjalnych „bombkach” w kształcie łezki. Można je wyeksponować
zarówno na półce albo komodzie, ale i powiesić na karniszu, lampie
czy haczyku na ścianie.

Z roślinnymi dekoracjami dobrze komponują się geometryczne
formy czerpiące z natury – podstawka pod świeczkę lub gorącą
herbatę przypominająca fragment pnia drzewa, sześciokątne półki
przywołujące na myśl plastry miodu to drobne i niedrogie elementy,
które dodadzą życia naszemu wnętrzu. Równie popularne są wszelkiego rodzaju stoliki z drewnianymi blatami lub na drewnianych
nóżkach o okrągłym przekroju. Wiele sieciówek wychodzi na-

przeciw temu trendowi, proponując meble, które wyglądają równie
świetnie, co ikony światowego designu, ale ich cena jest nieporównywalnie niższa. – Takie stoliki to wdzięczny element wystroju zarówno salonu, jak i sypialni, a nawet łazienki, korytarza
czy balkonu. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom zmieszczą się
nawet na niewielkich przestrzeniach, a do tego są funkcjonalne
i podręczne – na blacie można postawić lampkę, rośliny, ale też telefon i filiżankę kawy czy książkę, której jeszcze nie skończyliśmy
czytać – radzi ekspertka KiK.
Współcześnie obecność roślin we wnętrzu wcale nie musi oznaczać
parapetów uginających się od różnych kwiatów. Możemy je wyeksponować w bardziej subtelny i dekoracyjny sposób, dodając pomieszczeniu charakteru oraz kojącego wymiaru. Elementy wykonane z naturalnych materiałów lub ich wiernych imitacji będą nie
tylko funkcjonalne, ale także bardzo estetyczne, w dodatku często

są dostępne za naprawdę przystępne pieniądze. Zawsze myśląc
o aranżacji domu czy mieszkania należy mieć na względzie własne
przyzwyczajenia i upodobania, by czuć się naprawdę naturalnie, by
czuć się „u siebie”, niezależnie od panujących trendów. Z drugiej
jednak strony może czasem warto eksperymentować i zastanowić
się nad „powrotem do korzeni”, tylko w swoim stylu.

www.kik-textilien.com
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tel.: 796 351 499

Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom 140 m kw w Żarach,

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

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.

Dom ok. 200 m kw w Okleśnej
gm. Alwernia, działka 13 a
do zamieszkania od zaraz.

gm. Krzeszowice, działka 14 a,

Cena: 1.390 TYS. PLN.

przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
zadbany dom o pow. 240 m kw na
działce 13 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

Cena: 365 tys. PLN

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ładna działka budowlana
o pow. 9 a w Jerzmanowicach
z WZ i pozwoleniem na budowę.
Cena: 79 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w pięknym
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie
gm. Krzeszowice.
Cena: 399 tys. PLN.

dom o pow. 120 m kw.,
do wykończenia, w Tenczynku,
na działce 12 a.

DO SPRZEDANIA
Piękna, widokowa działka budowlana o pow. 10 a w Siedlcu, gm.
Krzeszowice. Położona na osiedlu
wyłącznie nowoczesnych domów.
Cena: 160 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 100 m kw
plus warsztat 120 m kw
w Zabierzowie, działka 3 a.
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 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
przepięknie położona działka,
o powierzchni 83 a w Nowej Górze
gm. Krzeszowice.
Działka z przeznaczeniem dla
dewelopera bądź prywatnie.
Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 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

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Cena: 430 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
Dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym
widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN.

16.
17.
18.
19.

Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
Dom 100 m kw. w Brodłach, gm. Alewernia, działka 29 a. Cena: 340 tys. PLN.
Dom 100 m kw. w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 240 tys. PLN.
Dom w Filipowicach 200 m kw, działka 13 a. Cena: 330 tys. PLN.
Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 160 m kw. w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom 160 m kw. w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 230 m kw. w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 430 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Tenczynku, działka 12 a. Cena: 410 tys. PLN.
Dom 200 m kw. w Tenczynku, działka 15 a. Cena: 1299 tys. PLN.
Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN.
Mieszkanie w Krzeszowicach, 45 m kw. Cena: 170 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Cena: 410 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.

Cena: 120 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
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.
Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 112 tys. PLN.
69. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 159 tys. PLN.
70. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
71. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
72. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w
Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
73. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.
Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
74. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
75. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
76. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
77. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
78. 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.
79. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
80. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
81. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
82. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
83. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
84. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
85. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
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DO SPRZEDANIA
działka budowlana 11 a w Brzezince,
w spokojnej lokalizacji. Media
przy działce. Działka ogrodzona i
zagospodarowana.
Cena: 170 tys. PLN.

86. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
87. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
88. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
89. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
90. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
91. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
92. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
93. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
94. Mieszkanie jednopokojowe, kuchnia, wspólna łazienka, w Myślachowicach, gm.
Trzebinia. Cena 600 PLN z mediami za m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
95. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
96. 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.
97. 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.
98. 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.
99. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
100. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
101. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
102. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.
Cena: 6 000 PLN / m-c.
103. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu lub mieszkania do wynajęcia dla rodziny
• domów do sprzedaży w gminie Liszki
tel. 796 351 499

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

WIELKA AKCJA - POSPRZĄTAJMY NASZĄ GMINĘ!
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w Wielkiej Akcji Sprzątania naszej Gminy!
Liczymy, że spotkamy się z Państwem w terenie aby wspólnie w ramach Dnia Ziemi pokazać,
że środowisko naturalne i nasze otoczenie nie jest nam obojętne!
Tym, którzy wyrzucają śmieci na ulicę czy do rowu mówimy - WEŹże Przestań i również
zapraszamy na nasze wydarzenie! Koordynatorami Akcji w poszczególnych miejscowościach
są Sołtysi! szczegóły dotyczące punktu startu w poszczególnych miejscowościach już wkrótce.

CHRZANÓW
Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2019! Zapraszamy
do udziału w festiwalu. Eliminacje regionalne już
24 marca 2019 roku w klubie Stara Kotłownia w
Chrzanowie. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe
festiwalu są już dostępne. Niezbędne informacje
można znaleźć na stronie chrzanowskiego domu
kultury: www.moksir.chrzanow.pl

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„CAŁE SZCZĘŚCIE” PREMIERA
• 20.03 - 22.03 godz. 15.45, 18.00 • 23.03 - godz. 20.00 • 24.03 - godz. 14.00, 18.00 •
• 25.03, 26.03 kino nieczynne • 27.03 - 28.03 godz. 15.45, 18.00, 20.15 •
czas projekcji: 105 min.; prod. Polska – od 14 lat; gatunek: komedia romantyczna; reżyseria: T. Konecki
obsada: Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk
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)
„GREEN BOOK”
• 20.03 – 22.03, 24.03 godz. 20.15 •
czas projekcji: 130 min.; prod. USA – od 15 lat; gatunek: dramat; reżyseria: Peter Farrelly
obsada: Viggo Mortrnsen, Mahershala Ali
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)
„JACQUES BREL – NIE OPUSZCZAJ NAS”
• 24.03.2019 r. godz. 16.00 •
produkcja: Francja/Belgia; gatunek: koncert; czas projekcji: 100 min.
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
„LEGO. PRZYGODA 2” 2D dubbing
• 29.03 godz. 15.30 • 30.03 kino nieczynne • 31.03 - 4.04 godz. 15.30 •
• 5.04 kino nieczynne • 6.04 - 11.04 godz. 15.30 •
czas projekcji: 110 min.; prod. Australia/USA – b/o; gatunek: animacja; reżyseria: Mike Mitchell
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)
„KURIER”
• 29.03 godz. 18.00, 20.15 • 30.03 kino nieczynne • 31.03 - 4.04 godz. 18.00, 20.15 •
czas projekcji: 105 min.; prod. Polska – 14 lat; gatunek: historyczny/sensacyjny; reżyseria: W. Pasikowski
obsada: Philippe Tłokiński, Patrycja Volny
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)
„PRZEMYTNIK”
• 6.04 - 11.04 godz. 17.45, 20.15 •
czas projekcji: 125 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: dramat/kryminał; reżyseria: Clint Eastwood
obsada: Clint Eastwood, Bradley Cooper
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

JAN TUTAJ / ALTUS - WYSTAWA W GALERII W PAŁACU VAUXHALL
22 marca 2019, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach
na wernisaż wystawy profesora |Jana Tutaja, pt. Altus.
Prof. Jan Tutaj urodził się w 1969 roku w Jaśle. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, odbył także staż studyjny na Akademie der Bildende Künste w Norymberdze.
Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku. Stypendysta
Ministra Kultury i Sztuki (1993), w roku 1999 otrzymał także Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Jest
pracownikiem naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału, obecnie prowadzi I Pracownię Rzeźby
dla studentów II-V roku na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem,
rysunkiem i fotografią. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych w kraju i
za granicą. Brał udział w wielu ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich. W roku 2009 zdobył I
nagrodę w otwartym konkursie na Pomnik Jana Matejki w Krakowie, który został zrealizowany.
Zrealizował także pomnik Filipa de Girard’a w Żyrardowie, pomnik Synom Ziemi Sanockiej Poległym i
Pomordowanym za Polskę w Sanoku i Pomnik Sybiraków w Augustowie (zespół), formę przestrzenną
Rozpakowaniew ramach ogólnopolskiego konkursu Rozdroża Wolności w Gdańsku-Oliwie w 2013 r.
Prof. Stanisław Tabisz o twórczości Jana Tutaja:
Rzeźby Jana Tutaja (…) są zasadnicze w warstwie formalnej, konstruowane racjonalnie, w całym
zróżnicowanym bogactwie materii ich elementów składowych, w kontekstach fundamentalnych
rozważań i znaczeniowych skrajności. Czasami nawet odczuwam, że ukryta jest w nich jakaś pułapka dla
odbiorcy, który – angażowany w analizę oraz dogłębną percepcję formy i przestrzeni – niepostrzeżenie
podlega dziwnym prowokacjom, a czasami odblokowanym nagle, oczywistym olśnieniom. (…) Artysta
aranżuje indywidualne wystawy tak, jak aranżuje się wielkie koncerty symfoniczne.
Wystawa czynna do 26 kwietnia 2019 r.
Tekst: Kamil Kłeczek
www.ckiskrzeszowice.pl

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„CORGI, PSIAK KRÓLOWEJ” (dubbing pl)
• 20.03, 21.03, 22.03, 26.03, 27.03, 28.03 - 16:00 • 23.03, 24.03 - 15:00 •
czas trwania: 90 min., animowany, Francja; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3” (dubbing pl)
• 22.03, 26.03, 27.03, 28.03 - 18:00 • 23.03, 24.03 - 17:00 •
czas trwania: 104 min. , animowany, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„CAŁE SZCZĘŚCIE”
• 20.03, 21.03, 22.03, 26.03, 27.03, 28.03 - 18:00, 20:15 •
• 22.03, 26.03, 27.03, 28.03 - 20:00 • 23.03, 24.03 - 19:30 •
czas trwania: 115, komedia rom., Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„KURIER”
• 30.03, 31.03- 17:45 • 02.04, 03.04, 04.04 - 17:00 •
czas trwania: 90 min. , sensacyjny, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„MISZMASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3”
• 30.03- 20:00 • 31.03 - 15:00, 20:00 • 02.04, 03.04, 04.04 - 19:30 •
czas trwania: 90, komedia, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/
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JOANNA PARTYKA
MALARSTWO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Joanny Partyki.
22 marca 2019 r., godz. 18:00
Galeria Na Piętrze MOKSiR
(ul. Broniewskiego 4).

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

MARTI

Z dniem śmierci właściciela stracił dach
nad głową. Przez kilka dni siedział na
drodze i czekał. Dobry człowiek zainteresował się pozostawionym samotnie
psem i przywiózł do nas. Marti jest młodziutki (około 1,5 roku), nieduży (12 kg),
radosny, serdeczny do ludzi i innych
psów. Czeka na nowy dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa) Tel. 783553197.

COLBI

Bardzo ładny, postawny, pięknie się
prezentuje. Uwielbia ruch i zabawę.
Do obcych ludzi podchodzi trochę
z rezerwą, ale szybko się przekonuje.
Colbi ma około 2 lata, waży 25 kg.
Czeka na dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa). Tel. 783553197.

JOKO

Przez 2 lata nikt nie zadzwonił. Nikt o nią nie zapytał. Piękna, młoda suczka w typie charta. Bardzo
wrażliwa psychicznie i delikatna. Żyła samotnie ponad cztery tygodnie w polach. Uciekła, czy
może ktoś wyrzucił? Pod domy podchodziła tylko w nocy do innych psów. Nie było łatwo ją złapać.
Bardzo sprytna i ostrożna. Strach przed obcymi ludźmi pozostał. Ale chce zaufać. Uwielbia głaskanie i zabawę z człowiekiem. Dla Joko szukamy domu spokojnego i cierpliwego. Nie zna miasta
i ruchu ulicznego, prawdopodobnie była psem łańcuchowym. Jeśli trafi do dom,u to z solidnym
ogrodzeniem. Potrzebuje dużo ruchu... Ale jest cudownym psem, ma piękny uśmiech i oczy. Nie da
się jej nie kochać... W tej chwili przebywa w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa
i wciąż czeka na dom. Tel. 783553197.

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 wcześniejszego 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.

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.

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

STAROCIE,
STAROCIE, BIBELOTY
BIBELOTY,,
PORCELANA,
PORCELANA, KSIĄŻKI
KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

ORSEJEK

Przedstawiamy Orsejka - starszego psiaka w typie owczarka niemieckiego. Psiak jest bardzo przyjazny, grzeczny, raczej cichy. Orsi jest pieskiem niewidomym, ale w żadnej mierze nie przeszkadza
mu to w funkcjonowaniu. Bardzo lubi przytulać się do opiekunów, jest dzielnym psiakiem, który
ponad wszystko ceni sobie bliskość człowieka, pogłaskanie go po głowie, przytulenie. Orsi ma
obecnie około 12-13 lat, waży około 30 kg. Pogłaskanie, ciepła miska karmy, świeża woda i dobre
słowo ze strony opiekuna wystarczą naszemu pieskowi by poczuć się szczęśliwym... Będzie wspaniałym towarzyszem dla osoby spokojnej. Można iść z nim na spokojny spacer do parku czy nad
wodę, ładnie spaceruje na smyczy. Bardzo prosimy o dom dla Orsejka - na pewno szybko udowodni,
że zasługuje na ofiarowaną mu szansę.

LUSIA

Lusia to przemiła, bardzo urocza, wesoła, kochana suczka o łagodnym usposobieniu. Lusia była
źle traktowana, ale obecnie cieszy się życiem na nowo, jest czasem jak szczenię: wesoła, szczęśliwa, uśmiechnięta. Ma bardzo krótką okrywę włosową, nie wytwarza podszerstka, pielęgnacja
jej okrywy jest łatwa. Lusia waży około 17 kg, obecnie ma podobno około 7-9 lat, ale zupełnie
nie zachowuje się jak psiak w tym wieku. Jest bardzo energiczna, ciekawa świata, radosna. Suczka
uwielbia kontakt z ludźmi. Pogodnie, radośnie podskakuje na przednich łapkach gdy widzi człowieka, a jej ogonek zatacza wielkie koła w geście radości. Prosimy o szansę i dom dla Lusi. Pragnie
człowieka niezmiernie, by móc iść z nim na spacer, bawić się, turlać i cieszyć.

WALENTYNKA

Walentynka to młodziutka, niespełna roczna, bardzo pogodna suczka o łagodnym usposobieniu.
Suczka waży około 14 kg, większa nie będzie. Potrafi chodzić na smyczy, w stosunku do ludzi
jest bardzo posłuszna, uwielbia się przytulać, jest niesamowicie kontaktowa. Podobno goni koty
i drób, więc szukamy dla niej domu raczej bez zwierząt gospodarskich. Z psiakami się dogaduje.
To bystra, wesoła, pogodna młodziuteńka suczka, która doskonale odnajdzie się w aktywnej rodzinie. Uwielbia spacery, ruch, zabawę z opiekunami, jest wpatrzona w człowieka. Sunia ma krótki
ogonek. Prawdopodobnie z takim się urodziła. Walentynka ma niesamowite spojrzenie. Ciężko jest
się w niej nie zakochać :)

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)						
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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.
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Informacje, Reklamy
KREDYT KONSOLIDACYJNY

PSTRYK! I NISKIE
OPROCENTOWANIE
WŁĄCZONE

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca
Budynek stacji benzynowej Petro Plus

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
klimatyzatory już od 2800 zł z montażem
Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00

Zapytaj o ekstra
gotówkę

RRSO 7,57%

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.

• super ciche 21 - 39 dB
• super grzanie zimą do -25° C
• nowy czynnik R32
• wi-fi w standardzie
• 5 lat gwarancji
Oferta skierowana dla podmiotów indywidualnych. Ustawa o VAT 2018 art. 41 ust. 12

Zapraszmy na naszą stronę: www.rm-instal.pl
Sklep internetowy: www.klima-sklep.eu • Kontakt telefoniczny: 792 447 442

• KLIMATYZACJA • REKUPERACJA • OCZYSZCZACZE POWIETRZA •
• POMPY CIEPŁA • DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI •

P R Z E ST R Z E Ń N A W I ĘC E J.

RABAT

10%
NAWET

*

NA WYBRANE OKNA
* Promocja obowiązuje od 18.03–12.04.2019 r.
Regulamin promocji dostępny na
www.oknoplast.com.pl

Partner Handlowy OKNOPLAST

Krzeszowice
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
kom. 606 633 791
olmar.krzeszowice@olmar.com.pl

www.oknoplast.com.pl

