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Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

Hrabina Zofia Potocka zaprasza na imieniny!
Szanowni Czytelnicy,

wraz z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, mamy wielką przyjemność zaprosić 
Was kolejny raz do Krzeszowic, by wspólnie świętować imieniny hrabiny Zofii Potockiej.
Majówka rozpocznie się już 
w piątek 24 maja, od koncertu 
zespołu Elvis’56. Gwiazdą 
wieczoru będzie Janusz Radek 
z zespołem.
W sobotę swoimi występami 
bawić nas będą kabarety Rak 
oraz Truteń. Rozry wkową 
sobotę zakończy widowisko ze-
społu Verso i Krzeszowickiego 
Teatru Rozrywki oraz dyskoteka.
Tradycyjnie w niedzielę zapra-
szamy na Śniadanie na trawie 
pod Pałacem Potockich. To 
wspaniała okazja do tego, by 
spędzić czas z rodziną i przyja-
ciółmi, w towarzystwie statystów 
w strojach z epoki i oczywiście 

z samą Hrabiną Potocką. Za-
chęcamy do zabrania ze sobą 
koców, koszyków z jedzeniem 
i rozpoczęcia w ten sposób 
pięknej niedzieli. Mile spędzony 
czas uświetni muzyka na żywo 
w wykonaniu kwartetu smycz-
kowego Archi.
Po wspólnym śniadaniu wszyscy 
goście Hrabiny przejdą na 
Rynek, by w samo południe 
wspólnie zatańczyć uroczy-
stego poloneza. Uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Krzeszowicach im. 
Z. Noskowskiego wprowadzą 
nas w nastrojowy klimat, a po 
południu wystąpi Wolna Grupa 

ciąg dalszy na str. 2

• stylizacja, naprawa 
• zamówienia indywidualne 
• malarstwo

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

tel 577 612 746  •  www.kjart.pl

Meble PRL
Vintage

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

Kucharza lub kucharkę, pizzera 
lub osobę do przyuczenia.

Kelnera lub kelnerkę
na stałe, na sezon lub na weekendy 

RESTAURACJA W KRZESZOWICACH 
ZATRUDNI

Umowa o pracę, wynagrodzenie do uzgodnienia.

Tel. 506 155 737 • 500 212 614

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

Niepowtarzalna posesja  
w malowniczym miejscu na granicy 

Czułowa i Baczyna 

- dom 240 m kw, garaż 50 m kw, 
domek ogrodowy 25 m kw,  

na pięknie zaaranżowanej działce 60 a.
Cena: 950 tys. PLN.

Tel. do kontaktu: 
696 595 118

DO SPRZEDANIA
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Legenda o Bractwie Pokutnym 
św. Marii Magdaleny w Zalasiu

Na początku XVIII wieku proboszczem parafii w Za-
lasiu był ks. Piotr Gawlikowski. We śnie ukazywały 
mu się duchy zmarłych parafian, które prosiły o mo-
dlitwę. Duchów było tak wiele, że proboszcz uznał, 
że nie jest w stanie sam za nich się modlić. 
Modlił się więc o pomoc do 
patronki kościoła w Zalasiu, 
św. Marii Magdaleny. Podczas 
jednej z takich modlitw usłyszał 
polecenie, żeby założył Bractwo 
Pokutne, które będzie się modlić 
za dusze zmarłych. 
Proboszcz w specjalnej księdze 
ułożył modlitwy, obowiązki 
i przywileje braci i sióstr którzy 
wstąpią do Bractwa. Ówczesny 
papież Klemens XI zatwierdził 
Bractwo Pokutne i ustanowił, że 
każdego roku 22 lipca będą przyj-
mowani nowi bracia i siostry.

 v Weronika Gregorczyk 
kl. III S.P. W Zalasiu 

Rok szk. 2017/2018                         

Bukowina oraz Grzegorz Wilk 
z zespołem.
Koncerty przeplatane będą pre-
zentacjami grup działających 
w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach (grupa ba-
letowa, Zespół Tańców Świata 
Zdrojanie, Małe Verso), grup 
reg iona lnych (K rzesosk ie 
Śpiywocki, Koła Gospodyń 
Wiejskich), pokazami akroba-
tycznymi i sportowymi.
Ponadto będzie można wziąć 
udział w plenerze malarskim, 
warsztatach rękodzielniczych 
oraz konkursach. Nową propo-
zycją jest konkurs Żywe obrazy, 
na rodzinną stylizację z epoki 
Zofii Potockiej. W sobotę i nie-
dzielę, w wyznaczonym miejscu, 
członkowie Krzeszowickiego 
Fotoklubu wykonają zdjęcia 
w ozdobnych ramach wszystkim 
wystylizowanym rodzinom. 
Dodatkowo każdy będzie mógł 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie 
w historycznej fotobudce.
Sportowy akcent podczas Ma-
jówki to Turniej szachowy, który 
będzie miał miejsce w sobotę, 
w Kopalni Talentów przy ul. 
Floriana 3.
Przez cały weekend imprezie 
towarzyszyć będzie Wiosenny 
Jarmark Tradycji i Rękodzieła, 
skupiający wystawców z całej 
Polski, od Pomorza po Tatry, 
a w ostatnich latach również 
z Ukrainy. Zachęcamy do zro-
bienia zakupów z okazji Dnia 
Matki. Na stoiskach wystawców 
odnajdziemy rzeźbę, ozdoby, lo-
kalne produkty, biżuterię, de-
coupage, ozdobne szale, chusty 
i wiele innych skarbów.

Galeria w Pałacu Vauxhall za-
prasza na bezpłatne zwiedzanie 
wystawy Jan Matejko/biografia, 
twórczość, działa lność, ze 
zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie, która przybliża 
postać jednego z najwybitniej-
szych polskich artystów. Na wy-
stawie zobaczyć można źródła, 
z których artysta czerpał wzory: 
rysunki, odlewy pieczęci, rze-
miosło ar t yst yczne, stroje 
i tkaniny, dziewiętnastowieczne 
fotografie. Ekspozycja zawiera 
odbitki z „Ubiorów w Polsce…”, 
szkice rysunkowe, projekty do 
polichromii kościoła Mariac-
kiego, autorstwa Jana Matejki, 
fotografie oraz reprodukcje ob-
razów malarza.
W tym roku, dzięki współ-
pracy z Pocztą Polską, będzie 
można podczas trwania im-
prezy wysłać pamiątkową kartkę 
z Majówki, dołączaną do folderu 
wydarzenia.
.................................................

Organizatorem  
XI Majówki Hrabiny Zofii 

jest Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach.

Patronat honorowy  
nad wydarzeniem objął  
Burmistrz Gminy Krze-

szowice Wacław 
Gregorczyk.

Patronami medialni  
wydarzenia są:  

Radio Plus,  
Gwarek Małopolski,  

Magazyn Krzeszowicki. 
 

Plakat z programem  
wydarzenia  na stronie 7. 

Zdjęcia: M. Lewicki

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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Hrabina Zofia Potocka zaprasza na imieniny!

DNI NAUKI w Szkole 
Podstawowej  
w Tenczynku

W związku z zakończeniem realizacji pro-
gramu nauczania, w dniach 17-19 czerwca 
2019 r . w Szkole Podstawowej w Ten-
czynku odbędą się „Dni Nauki”. Nauczy-
ciele poszczególnych przedmiotów, przy 
zaangażowaniu wybranych uczniów, przy-
gotują ciekawe zadania związane z danym 
przedmiotem. 
Szczególny nacisk zostanie 
położ ony na prz ygoto-
wanie materiałów w kon-
wencji interakty wnej t j. 
przy wykorzystaniu tablicy 
multimedialnej. Zostaną 
zorganizowane kolejno- 
Dzień przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych, 
Dzień języków obcych, 
Dzień humanistyczny, po-
łączony z pokonkursową 
wystawą prac plastycznych 
dzieci i młodzieży ze szkół 
gminy Krzeszowice. Orga-
nizatorem jest Stowarzy-
szenie Nasz Tenczynek. 

Wydarzenie realizowane 
jest w ramach Projektu 
G r a n t o w e g o   „ D o b r y 
sąsiad ” organizowanego 
przez Kopalnię Wapienia „ 
Czatkowice’.

 v Aneta Karcz-Padula

Stres, stres i po stresie
Nie da się żyć bez stresu. Doświadczamy go, gdy czujemy się zagrożeni albo oceniani. Czasem nam pomaga, 
częściej przeszkadza. Kłopoty związane z napięciem nie kończą się jednak w chwili rozwiązania czy zniknięcia 
problemu. Powrót do formy po doświadczeniu silnego stresu jest trudny i może wymagać czasu.

Człowiek cały w nerwach

Stres to zjawisko angażująco nasze 
ciało, serce i umysł. Mówiąc tech-
nicznie oprócz napięcia jakie po-
jawia się w ciele (nie zawsze jest 
ono odczuwane, jeśli przyzwy-
czajamy się do niego możemy 
nawet nie zauważać, kiedy po-
wstaje), przeżywamy silne emocje, 
a także mogą pojawić się zmiany 
w naszym myśleniu (może okazać 
się, że myślimy sprawniej i szybciej 
albo wręcz przeciwnie – trudno 
się skupić czy zobaczyć pełen ho-
ryzont jakiejś sprawy). Silny stres 
jest doświadczeniem wyczerpu-
jącym, męczącym i mobilizującym 
do dużego wysiłku w tych trzech 
sferach. Kiedy sprawy wychodzą 
na prostą często okazuje się, że nie 
jest łatwo „wrócić do siebie”. Wiele 
osób choruje nie podczas stresu-
jących zdarzeń w swoim życiu, 
tylko tuż po nich. Dzieje się tak 
dlatego, że mobilizacja organizmu 
zużywa różne jego zasoby owocując 
osłabieniem odporności. Ostatnie 
doniesienia naukowe pozwalają 
domyślać się związków pomiędzy 
doświadczaniem przykrych uczuć 
i spadkiem odporności w związku 
z f lorą bakteryjną jelit, jest to 
jednak nadal zbyt mało przebadany 

temat, by móc wyciągać jedno-
znaczne wnioski i interpretacje.

Recepta na regenerację

Pewne natomiast jest to, że czas 
po doświadczeniu silnego stresu 
nie jest dobry na nadrabianie za-
ległości. To moment, w którym 
należy pozwolić organizmowi uzu-
pełnić nadszarpnięte zasoby i na-
ładować baterie. Sen, tlen, zdrowa 
dieta i woda pomogą w regeneracji 
na najbardziej podstawowym po-
ziomie. Aby dostarczyć ich sobie 
w bezpiecznej proporcji potrzebna 
jest pewna równowaga i wsłuchanie 
się w swoje potrzeby. Nie można się 
wyspać ani najeść na zapas, warto 
jednak liczyć się z tym, że po emo-
cjonalnym wysiłku można czuć 
zwiększone zapotrzebowanie na 
wypoczynek, a regularne, zdrowe 
posiłki wspomogą regenerację. 
Tlen, woda i sen to ważne czynniki 
wspierające bieżącą pracę mózgu. 
W stresie metabolizm układu 
nerwowego wzrasta, zużywa więc 
więcej tlenu, a woda zawiera mi-
kroelementy konieczne w pracy 
synaps, wymianie impulsów po-
między komórkami. Osoby, 
którym zdarzyło się doświadczyć 
migreny w sytuacji przemęczenia, 
odwodnienia czy znacznego stresu 

wiedzą jak ważny wpływ na pracę 
układu nerwowego mają te, wy-
dawało by się, proste sprawy. 
Tak jak emocje, które przeżywamy 
oddziałują na ciało, tak samo od-
czucia fizyczne mogą wpływać 
na samopoczucie(więc też je po-
prawiać). Napięte w stresie ciało 
warto rozluźnić fundując sobie 
aktywność fizyczną w ramach 
swoich możliwości. Dla kogoś, 
kto nie uprawia sportu może to 
być szybki spacer po lesie czy parku 
(tlen!), osoby bardziej aktywne na 
co dzień mogą zwrócić się w stronę 
ulubionej dyscypliny. Przyjemność 
płynąca z ruchu i rozluźnienie ciała 
pomogą zniwelować negatywne 
skutki stresu, ale też uodpornić 
się, wzmocnić swój nastrój i pozy-
tywną postawę. Jeśli podczas do-
świadczania stresu napięcie spowo-
dowało ból jakiejś partii ciała być 
może konieczne będzie wsparcie 
fizjoterapeuty – nie ma co z tym 
zwlekać, „przechodzenie” nawy-
kowych napięć powodujących dys-
komfort może skutkować nawar-
stwianiem się kłopotów.

W pułapce efektywności

Żyjemy w czasach, w których 
efektywność jest ważną wartością. 
Nie każdy się do tego przyzna, 

ale to ile zadań na siebie bierzemy 
i w jaki sposób się z nich wywią-
zujemy, często jest podstawą do 
oceniania siebie nawzajem. Kilka 
luźnych dni po stresie, który nie-
rzadko eliminuje nas z zaangażo-
wania w jakąś sferę życia, może 
się wydawać mało realistyczne. 
Zwłaszcza, jeśli spojrzymy na to jak 
na czas, który ma być błogim leni-
stwem czy własną przyjemnością. 
Tymczasem okres regeneracji po 
doświadczeniu silnego napięcia 
jest potrzebny do tego by zachować 
zdrowie – fizyczne i psychiczne. 
Kiedy więc próbujemy nadgonić 
różne sprawy, a one same wymykają 
się z rąk, nie oskarżajmy się o le-
nistwo czy niezdarność. Zaakcep-
tujmy ten stan rzeczy, przyznajmy 
przed sobą, że potrzebujemy rege-
neracji i pozwólmy sobie na nią – 
poprośmy o pomoc, sięgnijmy po 
wsparcie – zanim będzie za późno. 
Zużycie zasobów emocjonalnych 
i f izjologicznych prowadzi do 
licznych schorzeń somatycznych 
i psychicznych. Rady, które za-
warłam w tym tekście nie będą 
skuteczne w sytuacji depresji czy 
nerwicy, wtedy będzie już za późno 
na profilaktykę. 

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

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

www.psychologkrzeszowice.pl

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, 
WYKONANY 
Z NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 
W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

NOWA CENA: 
1.290 tys. PLN

tel. 696 595 118
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Szansa powrotu na rynek 
pracy dla Kobiet 30+

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie S.A. realizuje projekt 
MAK-Małopolskie Aktywne Kobiety w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa Typ Projektu A: Kompleksowe 
Programy Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez 
pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pożądanych 
przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego 
zatrudnienia.
Projekt skierowany jest dla Pań ,które ukończyły 30 rok życia zwłaszcza dla kobiet 
50+, niepełnosprawnych , które nie pracują oraz zamieszkują powiat krakowski.

FORMY WSPARCIA:
• indywidualne wsparcie mentora, trenera zatrudnienia wspieranego,   
• wsparcie w poszukiwaniu pracy przez pośrednika,
• poradnictwo z zakresu opieki nad osobami zależnymi,
• określenie ścieżki kariery zawodowej poprzez konsultacje z doradcą 

klienta, psychologiem, doradcą zawodowym,
• pomożemy dokonać wyboru kierunku szkolenia zawodowego 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestniczki projektu, aby 
mogła powrócić na rynek pracy,

• poszukamy wspólnie miejsca odbywania stażu pod kątem predyspozycji 
zawodowych i zdrowotnych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
W ramach odbywania stażu, który trwa 5 miesięcy, wypłacane jest stypendium 
w wysokości netto 1.017,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. 
Także w przypadku odbywania szkolenia, pokrywamy koszt szkolenia i zwracamy 
koszty dojazdu na szkolenie. Powyższe formy wsparcia będą dobierane indy-
widualnie dla poszczególnych uczestniczek na podstawie opracowanego in-
dywidualnego planu działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Bliższe informacje u Pań  
w krzeszowickiej bibliotece - Plac Kulczyckiego 1  

lub u Doradcy Klienta pod nr telefonu 509 922 407.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 22 maja 2019 r.  
w godz.1530-1800 w Bibliotece w Krzeszowicach.

Jan 
Orkisz

www.lewicarazem2019.pl 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy pracownikami, rodzicami, studen-

tami, mieszkańcami miast, miasteczek i wsi. 
Razem tworzymy nową lewicę społeczną, która 
zatroszczy się o to, co najważniejsze dla wszyst-
kich Polek i Polaków — o godną pracę, zdrowie 
i bezpieczeństwo. 

Wierzymy, że po 15 latach bycia w Unii Euro-
pejskiej Polki i Polacy zasługują na więcej. Na 
mieszkania dostępne bez kredytu na 30 lat, 
europejskie pensje oraz lekarzy, do których nie 
trzeba czekać miesiącami.

Postulaty
Polki i Polacy 
zasługują na więcej

W Parlamencie Europejskim będziemy wal-
czyć o sprawiedliwą i bezpieczną Unię. Chcemy 
Europy, w której nikt nie czuje się jak obywatel 
drugiej kategorii.

Równa płaca za tę samą pracę
Polska nauczycielka, kasjer lub magazynier 

zarabiają nawet kilka razy mniej niż na zachodzie 
Europy, a dla międzynarodowych firm Polska 
to źródło oszczędności. Wyrównamy różnice 
w płacach i warunkach pracy między wszystkimi 
krajami UE. Nie będziemy dłużej tanią siłą robo-
czą Europy!

Darmowe leki na receptę
Polska opieka zdrowotna to długie kolejki do 

lekarza i leki, które kosztują fortunę. Czas to 
zmienić. Unia Europejska musi wziąć odpowie-
dzialność za ochronę zdrowia. Wprowadzimy 
bezpłatne leki na receptę i zadbamy o europejskie 
standardy w polskich przychodniach i szpitalach.

KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS

Ogłoszenie finansow
ane przez KKW

 LEW
ICA RAZEM

 - RAZEM
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Katarzyna Michalak : Bezdomna                                                                 
„Bezdomna” to książka pełna dramatyzmu, skrajnych 
emocji, tajemnic, skomplikowanych relacji rodzinnych 
i niespodziewanych przyjaźni. To historia, która może 
toczyć się obok ciebie. Zawsze warto wysłuchać historii 
drugiego człowieka do końca. W ten sposób można 
uratować komuś życie.

Katarzyna Puzyńska : Rodzanice                                                          
„Rodzanice” to dziesiąty tom sagi kryminalnej 
o policjantach z Lipowa. Opowieści o Lipowie łączą 
w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści 
obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psycholo-
gicznym. Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy 
maleńkich Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia 
uwolni z dawna uśpionego demona. Tymczasem na 
zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze 
znaleziono ciało zamordowanej dziewczyny…

Sławomir Koper : Polscy terroryści i 
zamachowcy                                               

Każdy terrorysta to zamachowiec, ale czy każdy za-
machowiec to terrorysta? Czy terrorysta może być 
bohaterem? Czy idea uzasadnia zbrodnię? Czy walka 
Polaków o wolność usprawiedliwiała terror? To tylko 
kilka z wielu pytań, które powinien zadać sobie każdy 
czytelnik tej niezwykłej, nadzwyczaj ciekawej i po-
uczającej książki.

Eva Garcia Saenz de Urturi :  
Cisza białego miasta                                  

Pierwsza część fenomenalnej „Trylogii Białego Miasta”, 
pełnej mrocznych rodzinnych tajemnic, baskijskiej 
kultury i tradycji. Mieszkańcami hiszpańskiej Vitorii 
wstrząsa wiadomość o podwójnym morderstwie, łu-
dząco podobnym do brutalnych seryjnych zbrodni 
sprzed dwudziestu lat. W tym samym czasie na swoją 
pierwszą przepustkę z więzienia ma wyjść skazany za 
tamte zabójstwa. Wracają stare obawy i strach, ludzi 
zaczyna ogarniać przerażenie.

      Prune de Maistre : Mia i biały lew 3. 
Nierozłączni przyjaciele                                                              

Dziesięcioletnia Mia właśnie przeprowadziła się 
z Anglii do RPA. Nienawidzi nowej szkoły, nowego domu 
i nowego życia na afrykańskiej farmie prowadzonej 
przez jej rodziców. Jednak w dzień Bożego Narodzenia 
coś się zmienia – w domu Mii pojawia się białe lwiątko 
Charlie. Dziewczyna z początku się nim nie interesuje, 
ale z czasem między Mią a małym lwem powstaje coraz 
silniejsza więź. Jednak Charlie rośnie i powoli zmienia 
się z puchatej kulki w wielkiego drapieżnika. Czy ich nie-
wiarygodna przyjaźń przetrwa? Czy Mia zdoła ochronić 
Charliego przed grożącym mu niebezpieczeństwem?

   Kimberly Belle : Idealne małżeństwo                                                  
Nie ma idealnych małżeństw. Są tylko doskonałe 
kłamstwa. Małżeństwo Iris i Willa jest tak perfekcyjne, 
jak tylko może być. Gdy Will wylatuje w delegację, ginie 
po nim wszelki ślad… Dlaczego nie odbiera telefonu? I, 
co gorsze, dlaczego był na liście pasażerów samolotu, 
który się rozbił? Czas mija, a mąż nie daje znaku życia. 
Gdzie jest? Dlaczego kłamał? I czego jeszcze jej nie 
powiedział?

Elżbieta Wójcik :  
Samochodzik Franek. Straż pożarna                                                 

Uroczy, czerwony samochodzik i jego przygody 
w wielkim świecie. Razem z książkami Elżbiety Wójcik 
dzieci uczą się podstawowych pojęć o otaczającej ich 
rzeczywistości. To pozycje, które pozwolą miło spędzić 
czas zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Poczytaj o sym-
patycznym czerwonym samochodziku i jego przyja-
ciołach. Dowiedz się, w jaki sposób Franek pomógł 
wozowi strażackiemu. W książeczce, oprócz historyjki 
do czytania, znajdziesz zagadki, quizy i łamigłówki.

Remigiusz Mróz : Nieodgadnion
Kontynuacja bestsellerowej „Nieodnalezionej”! Rok 
po ucieczce od męża Kasandra Reimann prowadzi spo-
kojne, ustatkowane życie za granicą. Jest przekonana, 
że udało jej się zostawić wszystko za sobą – także kon-
sekwencje tego, co zrobiła, by ratować siebie i dziecko. 
Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po 
wizycie u kolegi, a jedyny ślad prowadzi do Opola. Zroz-
paczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, 
nawet jeśli będzie oznaczało to ponowne spotkanie 
z człowiekiem, którego życie zniszczyła.

„TUPTUSIE” I CZERWONY SAMOCHODZIK FRANEK  
W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE

„Czytanie dziecku to jeden z największych podarunków, jakie możemy  
ofiarować dzieciom, którego owoce będzie zbierać przez resztę życia”. 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób 
– czytajmy dzieciom! Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. 
Pierwszy kontakt z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym.Wyrobienie nawyku regularnego czy-
tania i sprawienia, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy 
domu, szkoły i biblioteki. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno 
my, bibliotekarze, jak i Państwo – rodzice.
Od dawien dawna rodzice 
i dziadkowie czytali swoim 
dzieciom bajki. Postarajmy 
się, aby tak było nadal. Nie 
zapominajmy o korzyściach, 
jakie płyną z czytania książek 
dzieciom. Dobrze dobrane 
książki pomagają w rozwi-
janiu słownictwa, wiedzy 
i nauczaniu  wartości. Czytając 
dziecku – poszerzamy tematykę 
jego zainteresowań, używamy 
języka literackiego: poprawnego 
i bogatego, dajemy dziecku 
dostęp do treści, których nie 
dostarczy mu własne doświad-
czenie, rozwijamy jego wy-
obraźnię, wiedzę i wrażliwość 
moralną.
Biblioteka  Publiczna w Ten-
czynku, w ramach  działal-
ności kulturalno-edukacyjnej, 
organizuje lekcje biblioteczne  
dla  najmłodszych czytelników. 
Z wielką przyjemnością go-
ściliśmy pod koniec kwietnia 
dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Tuptusie” w Krzeszo-
wicach wraz z wychowaw-
czyniami Anną Pasiak i Elizą 
Cyboran. Z książki „Straż 
pożarna” przedszkolaki po-
znały przygody czerwonego 
samochodu o imieniu Franek. 
Cz e r wony  s a mo c ho d z i k 

Franek to autko niezwykłe. 
Potraf i mówić i do tego co 
chwila przytraf iają mu się 
niesamowite przygody. A to 
wędruje do muzeum, a to do 
zoo, a to trafia nawet do Hol-
lywood, gdzie czeka go kariera 
aktorska. Udało mu się nawet 
pomóc w akcji policyjnej, wy-
ruszyć wraz ze swoimi przyja-
ciółmi na podbój Kosmosu po-
znając gwiazdy i planety, pomóc 
wozowi strażackiemu, a także 
wziąć udział w kursie jazdy, 
dzięki czemu dokładnie dowie-
dział się, jakie są zasady poru-
szania się po drodze. Uroczy, 
czerwony samochodzik Franek 
i jego przygody w wielkim 
świecie uczą dzieci  podsta-
wowych pojęć o otaczającej 
ich rzeczywistości. To pozycje, 
które pozwolą miło spędzić 
czas zarówno dzieciom, jak 
i dorosłym. Książki dodatkowo 
przyczyniają się do rozwoju in-
telektualnego najmłodszych, 
ponieważ znajdują się w nich 
łamigłówki, zagadki oraz proste 
gry logiczne. W bibliotece na 
krzeszowickie przedszkolaki 
z grupy „Chochliki” i „Gumisie” 
czekała super niespodzianka. 
Sam Franek odwiedził dzieci, 
zaprezentował się w pełnej 

krasie i zaprosił dzieci 
do wspólnej zabawy. 
Krążyli po bibliotece 
z piosenką na ustach. 
Radości i śmiechu nie 
było końca. Przygody 
Franka ze strażą po-
żarną były również 
świetną okazją do 
przypomnienia nu-
merów alarmowych.
Zapraszamy wszystkich naj-
młodszych czytelników do 
naszej biblioteki na spotkanie 
z Frankiem i jego przygodami. 
W naszych zbiorach z literaturą 
dziecięcą znajduje się 21 ksią-

żeczek o Franku. A sam Franek, 
jak zawsze uśmiechnięty, czeka 
na Was. Zapraszamy!!!

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna  

w Tenczynku

Chociaż Magdalena go-
dzinami wsłuchiwała się 
w opowieści dziadka, 
jego przeszłość wciąż 
skrywa tajemnice. We 
wspomnieniach Ludwika 
z lat wojny nie brakuje 
skomplikowanej miłości, 
strachu i cierpienia. Gdy 
Magdalena odkrywa 
niezwykłe poświęcenie 
Heleny dla jej bliskich, 
ma wrażenie, że powrót 
do rodzinnych historii 
buduje ją na nowo. Przy 
dźwiękach nostalgicznej 
muzyki czyta listy i zapiski, które nigdy nie powinny wyjść 
na jaw. Próba rozliczenia się z przeszłością okaże się bolesna, 
bo niektórych obrazów nie da się już wymazać z pamięci, a 
dawno podjęte decyzje wciąż przynoszą konsekwencje. Jak 
prawda o dziadku wpłynie na życie Magdaleny?
Prawdy i tajemnice to krok w stronę rodzinnego pojednania. 
Rany, przez długie lata pełne żalu, dumy i tęsknoty, jeszcze 
mogą się zabliźnić. Jeszcze jest na to czas…

Trzeci tom kultowej serii 
od brytyjskiej mistrzyni 
suspensu nagrodzonej za 
swoje kryminały Diamen-
towym Sztyletem.
Kiedy młoda kobieta 
pracująca na wykopa-
liskach w Whalsay od-
krywa pozostawione tam 
ludzkie szczątki, wieść 
elektryzuje mieszkańców 
Szetlandów, zwłaszcza 
że z początku nikt nie 
wie, z jakiego okresu po-
chodzą zwłoki. Niedługo 
później dochodzi do morderstwa, a detektyw Jimmy Perez 
rozpoczyna śledztwo. Wkrótce okazuje się, że otoczeni przez 
morską pustkę ludzie skrzętnie chronią swoje tajemnice.
Kiedy detektyw przygląda się po kolei ludziom uwikłanym 
w sprawę, odkrywa trwający od kilku pokoleń konflikt po-
między dwiema rodzinami. W końcu ginie kolejna osoba, a 
wyspę spowija upiorna mgła, która również utrudnia prowa-
dzone śledztwo.
Poruszając się po omacku, detektyw Jimmy Perez musi odkryć 
tożsamość mordercy, zanim ten uderzy ponownie.

W życiu Joanny szykują się 
zmiany. Po latach spędzo-
nych za granicą do Polski 
wraca Paweł. Czy teraz, 
gdy nie będzie ich dzieliła 
ogromna odległość, męż-
czyzna znajdzie sposób, by 
pokazać Asi, że jest dla nie-
go wyjątkowa?
Paweł spędza sporo czasu z 
podopiecznymi domu spo-
kojnej starości, w którym 
pracuje Joanna. Przerabia 
ich ubrania na stylowe i 
niepowtarzalne. Kiedy w 
kolejce do przymiarki zaczynają się ustawiać nie tylko staruszki, ale 
też ich wnuczki, Paweł postanawia stworzyć linię ubrań „Warszaw-
ski element” i zorganizować pokaz.
Lecz gdy na horyzoncie pojawiają się Maria i Genia, żywiołowe sta-
ruszki, które znowu wplątały się w kłopoty, a korytarzami ośrodka 
sunie gubiąca ubrania zjawa, nawet szarlotka – bez cynamonu, do-
kładnie tak, jak lubi Joanna – może nie wystarczyć do przywrócenia 
wszystkim równowagi.
Przekonaj się, że ze świetnymi babkami nie będziesz się nudzić! 

Sylwia Trojanowska  
„PRAWDY I TAJEMNICE”

Ann Cleeves „CZERWIEŃ KOŚCI”

Marika Krajniewska „NO, ASIU!”

WARTO PRZECZYTAĆ
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Dekoltowy zawrót głowy… jak wybrać fason właściwy dla nas?
Wycięcie w ubraniu, odsłaniające szyję, ramiona, piersi lub plecy – tak brzmi definicja dekoltu. Jednak warto dodać, że to wycięcie może mieć wiele 
kształtów, które będą się różnie prezentować – w zależności od typu naszej figury, stylu, okoliczności, a także tego, z czym je zestawimy. Jak w takim 
razie odnaleźć się w tym gąszczu propozycji? Sklepy wcale nie ułatwiają nam zadania i oferują właściwie każdy rodzaj dekoltu, jaki nam się zamarzy, 
dlatego warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami i podejść do tego z głową!
Na początek odpowiedzmy sobie na bardzo istotne pytanie. Czy 
głębszy dekolt – na przykład taki w kształcie litery „V” – może 
prezentować się elegancko? Oczywiście! Pod warunkiem, że bę-
dziemy pamiętać o kilku prostych zasadach. – Jeśli decydujemy 
się na pokazanie nieco więcej „na górze”, zadbajmy o to, by „dół” 
miał odpowiednią długość – najlepiej do kolan i poniżej. Przy głę-
bokich dekoltach mini i ultramini odpadają, chyba że czujemy się 
naprawdę dobrze odsłaniając dużo ciała i wybieramy się do klubu 
czy na randkę. Choć w takich sytuacjach rozwiązaniem bardziej 
„classy” (z ang. szykownym – przyp.red.) może się okazać kombi-
nezon z krótkimi nogawkami. Pozwoli równie dobrze wyeksponować 
nogi, a będzie mniej oczywisty niż króciutka sukienka – mówi sty-
listka KiK. – Przy dużych dekoltach świetnie sprawdzają się również 
stonowane kolory: szykowny granat, czerń, ale też beże, biele, brązy 
czy „zgaszone” i pastelowe odcienie – dodaje ekspertka KiK. 
Dla tych z pań, które stoją po przeciwnej stronie barykady i mają 
pewne opory przed eksponowaniem swojego ciała, dobrym rozwią-
zaniem są dekolty, które odsłaniają i tym samym skupiają uwagę na 
ramionach. – To szalenie modne (już kolejny sezon!) rozwiązanie, 
które sprawdzi się właściwie przy każdym typie sylwetki. Jeśli mamy 

długie włosy, warto je upiąć – na przykład w luźny kok nad karkiem – 
i uzupełnić stylizację wiszącymi, długimi kolczykami. Dzięki temu, 
oprócz linii ramion, podkreślimy również szyję (długie kolczyki 
optycznie ją wysmuklą) – radzi specjalistka KiK.
Ramiona można też wyeksponować w inny, nieco bardziej wyma-
gający, ale też robiący spore wrażenie sposób. – Chyba każda z naj-
większych gwiazd sięgnęła chociaż raz po suknię z asymetrycznym 
dekoltem na tzw. wielkie wyjście. Nic dziwnego, to naprawdę zwraca 
uwagę, dodając przy tym sylwetce lekkości i dynamizmu – zauważa 
stylistka KiK. Na co dzień taki dekolt może być jednak wyzwaniem, 
bo wymaga noszenia specjalnego biustonosza bez ramiączek lub 
jego braku. Do pracy czy na zakupy niekoniecznie jest więc wy-
godnym rozwiązaniem, za to na wszelkiego rodzaju wyjścia i im-
prezy – na przykład wesela – wręcz przeciwnie. Asymetrycznemu 
dekoltowi w przypadku propozycji z sieciówek często towarzyszy 
– „wypromowana” już w zeszłym sezonie za sprawą tzw. dekoltów 
carmen (hiszpańskich) – falbana. – To duet wprost stworzony dla 
pań o niewielkim biuście – mogą w tym przypadku zrezygnować 
z biustonosza, a dodatkowy materiał nie tylko ukryje jego brak, ale 
też optycznie powiększy piersi – radzi ekspertka KiK. 

Na koniec warto przywołać chyba najbardziej uniwersalną propozycję, 
która – w zależności od fasonu ubrania – sprawdzi się zarówno na co 
dzień, do pracy, jak i na imprezę czy randkę. O co chodzi? 
Za sprawą letnich muzycznych festiwali, które od kilku lat święcą 
triumfy na całym świecie, powróciła również moda na boho, styl 
hippie i folkowe akcenty. Dzięki temu bez trudności znajdziemy su-
kienki i bluzki z okrągłymi marszczonymi dekoltami, które przypo-
minają nieco ludowe stroje, choć w zdecydowanie unowocześnionej 
wersji. – Takie wykończenie i kształt dekoltu jest subtelne i urocze, 
a do tego ładnie podkreśla zarówno mniejszy, jak i większy biust, 
mimo że jest on zakryty. Dzięki temu równie dobrze pasują do niego 
dżinsy czy luźne spodnie z materiału, co krótkie spódniczki – mówi 
stylistka. – Świetnym dopełnieniem takiej boho stylizacji są sandałki 
czy klapki na koturnach, duże torby-worki, które pomieszczą masę 
drobiazgów i… apaszki – można przewiązać nimi kucyk, zasupłać 
na pasku torebki czy ozdobić szyję – podpowiada ekspertka KiK.  

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

WAMPIRZY LIFTING
NOWY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY Z OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM

CO TO JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?
Osocze bogatopłytkowe jest to  preparat krwiopochodny, 

zawierający zwiększoną ilość płytek krwi, otrzymywany  
z krwi obwodowej, pobranej od pacjenta. 

Osocze zawiera liczne czynniki wzrostu, stymulujące procesy 
regeneracyjne. Działa stymulująco na komórki, poprawia ich 

pracę, stymuluje je do szybszej wymiany.
Płytki krwi, które zawarte są w osoczu wywołują naturalną odpo-

wiedź fizjologiczną, przyspieszenie gojenia się ran i prawidłową 
regenerację skóry.

WŁASNE, CZYLI BEZPIECZNE
Ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym poza doskonałymi efektami 

jest również metodą bardzo bezpieczną. Wszystkie elementy osocza są 
pochodzenia autogennego, nie ma możliwości wystąpienia nietolerancji 

czy alergii. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Pierwsze efekty widoczne 
są po kilkunastu dniach, gdyż tworzenie się nowych włókien kolagenowych 

wymaga więcej czasu. Po terapii osoczem bogatopłytkowym skóra jest lepiej 
ukrwiona, uelastyczniona, ujędrniona, a zmarszczki cudownie znikają. Efekty 

utrzymują się około pół roku.

PRZECIWSKAZANIA 
• Ciąża i karmienie piersią

• Nowotwory
• Choroby krwi

• Przyjmowanie leków rozrzedzającyh krew, np. aspiryna 
• Zły stan zdrowia 

JAKI JEST PRZEBIEG ZABIEGU  
Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO? 

Zabieg ten składa się z trzech etapów:
1. Pobranie krwi z żyły pacjenta, którą następnie w specjalnych probówkach 

poddaje się wirowaniu w wirówce.
2. Podczas wirowania, które trwa kilka minut, dochodzi do oddzielenia osocza 

od innych elementów komórkowych. 
3. Ostrzykiwanie skóry uzyskanym materiałem.

DLA KOGO JEST TAKI ZABIEG?

Proces starzenia się skóry dotyczy nas wszystkich. Ma to związek z niedostateczną 
produkcją kolagenu oraz elastyny w obrębie skóry, które odpowiadają za jej 
jędrność i elastyczność. Regularne ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym 
stymuluje syntezę tych ważnych komórek skóry. Zabieg ten przeznaczony jest dla 
osób chcących odżywić skórę, pozbyć się zmarszczek, popracować nad jędrnością 
i gęstością, a tym samym poprawić wygląd skóry. Ze względu na właściwości 
przyśpieszające gojenie się i odnowę komórkową, osocze bogatopłytkowe wyraźnie 
spowalnia procesy starzenia się skóry.  

DZIAŁANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
• Tworzenie nowych naczyń krwionośnych, dzięki czemu następuje 
pobudzenie mikrokrążenia i odżywienie skóry
• Ujędrnienie skóry (np. w obrębie szyi i dekoltu)
• Pozbycie się zmarszczek (np. usuwanie tzw. kurzych łapek)
• Nawilżenie 
• Dla osób z bliznami potrądzikowymi, bruzdami i innymi zmianami
• W przypadku łysienia lub nadmiernego wypadania włosów, wykazuje 
silne działanie odbudowujące i wzmacniające cebulki włosa, pobudza 
wzrost włosów i sprzyja ich zagęszczeniu 
• Rewitalizacja skóry dłoni

Śródskórne iniekcje osoczem bogatopłytkowym pozyskiwanym z krwi 
człowieka, prowadzą do aktywności komórek macierzystych, które w 
organizmie pacjenta indukują intensywne procesy naprawcze. To z kolei 
powoduje namnażanie się nowych, zdrowych komórek, a w konsekwencji 
poprawę kondycji i wyglądu poszczególnych tkanek objętych terapią. 
To właśnie dlatego w medycynie stosuje się osocze bogatopłytkowe 
jako środek przyspieszający gojenie się ran.

Obecnie coraz częściej korzysta się z zabiegów wykorzystujących 
działanie osocza bogatopłytkowego w terapiach odmładzających 
oraz w medycynie sportowej. Jest najbardziej naturalnym zabiegiem 
medycyny estetycznej. Jego skuteczność jest potwierdzona naukowo.  
Wielu specjalistów uważa, że terapie z zastosowaniem osocza 
bogatopłykowego zrewolucjonizują świat medycyny estetycznej.

Instytut Urody Elf serdecznie zaprasza

Terapia osoczem bogatopłytkowym jest  nowatorską metodą odżywania skóry, redukcji lub usuwania zmarszczek 
na twarzy. Bardzo popularną nazwą tego zabiegu jest tzw. wampirzy lifting często promowany przez celebrytki. 
Jest dobrą alternatywą dla tych kobiet, które cenią sobie naturalne podejście do odmładzania. Terapia osoczem 
bogatopłytkowym jest coraz bardziej popularna oraz ma coraz szersze grono zwolenników.

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

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

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

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m²   60 000 zł

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

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

1 maja - Obchody Dnia Strażaka
Piękna pogoda towarzyszyła naszemu Gminnemu Świętu Strażaka. Naj-
pierw uroczysty przemarsz i prezentacja sztandarów i naszych jednostek 
OSP, gościnnie Jednostka OSP Zabierzów. Następnie uczestniczyliśmy we 
Mszy polowej odprawionej przez kapelana OSP ks. dr Artura Kardasia. 
Wręczono wyróżnienia dla zasłużonych druhen i druhów. Ważnym punktem 
uroczystości było oficjalne przekazanie kluczyków i poświęcenie nowego 
samochodu bojowego dla OSP Modlnica.
Uroczystość uświetnił występ 
Gminnej Orkiestry Dętej. Na 
koniec mieliśmy okazję jeszcze 
raz zobaczyć przemarsz na-
szych jednostek oraz uro-
czysty przejazd samochodów 
bojowych.
Wszystkich druhnom i druhom 
dziękujmy za ich bezinteresowne 
działanie dla dobra drugiego 
człowieka! Życzymy, aby Patron 
Strażaków Św Florian zawsze 
czuwał nad bezpiecznymi ich 
bezpieczeństwem.
Niech zawsze towarzyszy Wam 
to przesłanie: Bogu na chwałę 
ludziom na pożytek!
Dziękujemy wszystkim za-
proszonym gościom i miesz-
kańcom, którzy uczestniczyli 
uroczystościach.

 v www.wielka-wies.pl

Elewacyjne show, czyli krótka rozprawa  
o betonowym kamieniu dekoracyjnym

Choć kojarzony jest głównie z wystrojem wnętrz, w swojej betonowej odmianie równie efektownie prezentuje się na elewacji, 
ogrodzeniu czy jako element architektury ogrodu. Mowa naturalnie o kamieniu dekoracyjnym, stanowiącym nieszablonową 
alternatywę dla standardowych materiałów wykończeniowych takich jak tynki czy klinkier. To rozwiązanie nadaje budynkowi 
indywidualny styl i podkreśla jego wyjątkowy charakter, a o jego zaletach opowiada Robert Szybiak z firmy Stegu.
Dzięki dostępnej technologii elewacyjne płytki betonowe wytwa-
rzane są z dbałością o każdy szczegół. Szeroka gama produktów 
o różnorodnych barwach, kształtach i fakturach pozwala nato-
miast tworzyć niecodzienne aranżacje, wykorzystując niezwykłą 
grę światłocienia, a tym samym dopełniając styl przestrzeni wokół 
domu. W ten sposób nawet najprostsza architektonicznie bryła 
może znacznie zyskać na elegancji i reprezentacyjnym charakterze. 

Jeden aktor, wiele ról

Jak wyjaśnia Robert Szybiak z firmy Stegu, kamień dekoracyjny to 
naturalne piękno zamknięte w nowoczesnej formie. Wzornictwo 
naszych płytek inspirowane jest architekturą wielu zakątków świata 
– od mroźnej Północy aż po rozgrzane słońcem uliczki śródziemno-
morskich miast. To natomiast stwarza ogromne pole do popisu dla 
inwestorów czy architektów. I tak przykładowo struktury charakte-
rystyczne dla Bliskiego Wschodu, wapienne bloki czy drobno cięty 
piaskowiec delikatnie ocieplą elewację. Z kolei tworzące ciekawy 
układ szlifowanych łupków, jasne kamienie dekoracyjne o su-
rowym, północnym charakterze, doskonale będą komponowały 
się z „chłodnymi” materiałami, jak szkło i metal. 
To jednak nie wszystko co potrafi elewacyjny kamień betonowy. 
Znakomicie imituje inne materiały, jak np. kamień naturalny, cegła 
ceramiczna czy deska drewniana, bezbłędnie odwzorowując ich 
strukturę i oddając ich piękno. Jest przy tym od nich tańszy i ła-
twiejszy w położeniu. Możemy nim wykończyć całą elewację lub 
tylko zaakcentować wybrane jej fragmenty. – To bardzo trwały 
i solidny surowiec, co czyni go świetnym materiałem do zasto-
sowania na narożach, cokołach, a także w strefie wejściowej czy 
garażowej, miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia – 
podpowiada specjalista.

Znak rozpoznawczy 

Kamień betonowy doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnej 
aranżacji, jak i tej bardziej klasycznej, nawiązującej do tradycji. Sto-
nowana kolorystyka płytek betonowych zamontowanych na całej 
elewacji stanowi idealne tło dla otaczającej roślinności. – Ciekawa 
faktura kamienia dekoracyjnego potrafi skutecznie ożywić każdą 
elewację, tworząc niebanalną wizytówkę domu i zapowiedź tego jak 

urządzone są jego wnętrza – mówi ekspert firmy Stegu i dodaje: – 
Interesującym zabiegiem, mającym coraz więcej zwolenników, jest 
wychodzenie z materiałami dekoracyjnymi na zewnątrz, czyli po-
wielenie tego samego wzoru płytek we wnętrzu i na elewacji. Takie 
ujednolicenie wystroju prezentuje się bardzo efektownie, szcze-
gólnie w strefie przytarasowej, której coraz częściej towarzyszą 
duże przeszklenia „otwierające” dom na ogród. Odpowiednia ele-
wacja, współgrająca z kolorystyką wykończenia płyty tarasowej 
i alejek, np. z kostki brukowej będzie stanowić dopełnienie pięknie 
wypielęgnowanego ogrodu Dążąc do pełnej harmonii poprzez 
zapewnienie spójności w aranżacji, możemy pójść jeszcze o krok 
dalej i pokusić się o takie samo wykończenie ogrodzenia wokół 
naszej posesji czy takich elementów małej architektury jak np. 
grill ogrodowy – dodaje ekspert z firmy Stegu.

Przyjazny dla wszystkich

Jednak nie tylko walory dekoracyjne przemawiają za zastosowaniem 
tego materiału na elewacji. Na jego korzyść działają również wła-
ściwości techniczne. Płytki betonowe, z uwagi na wysoką jakość 
surowców użytych w procesie produkcji, są niezwykle trwałe. Nie 
poddają się działaniu warunków atmosferycznych jak słońce deszcz 
czy mróz. Są również odporne na eksploatację. Ponadto jest to 
rozwiązanie proste w wykonaniu. – Warto przy tym wspomnieć, 
że w sprzedaży można spotkać także płytki z gotową fugą, co 
dodatkowo ułatwia montaż i skraca czas wykonania takiej okła-
dziny. Sama ściana zaś otrzymuje jednolitą kolorystykę. Co więcej, 
kamień dekoracyjny to materiał ekologiczny i przyjazny środo-
wisku, o czym niech świadczy choćby fakt, że 100% odpadu pro-
dukcyjnego jest przez nas w całości wykorzystywane ponownie 
w procesie wytwórczym – podsumowuje Robert Szybiak.

 v www.stegu.pl
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Picasso i Peron we mgle z Giewontem w tle
Krzeszowicka Galeria Centrum po raz pierwszy przez kilka tygodni była miejscem niewielkiej wy-
stawy. Pomysłodawcą tego wydarzenia był Zbigniew Cyran, wiceprezes Stowarzyszenia Instytut 
Dziedzictwa Historycznego Kultury i Sportu im. Mariana Jamontta, którego integralną częścią jest 
internetowa Galeria Jamontt. Natomiast autorką przedstawionych prac jest Kinga Cyran, uczest-
niczka wystawy „Artyści Krzeszowic dla Niepodległości”.  
„Peron we mgle z Giewontem 
w tle”, to jeden z dwóch zapre-
zentowanych na wystawie ob-
razów, której autorka rozpoczęła 
właśnie edukację w Liceum Pla-
stycznym w Krakowie.
Taka koncepcja wydarzenia na-
rodziła się właściwie sama. Jak 
mówi autor pomysłu -  wcale nie 
zamierzałem robić wystawy prac 
córki. Pierwotnie chcieliśmy je-
dynie umieścić „Peron” w Ga-
lerii Pod Jedynką. I to wszystko. 
Jednak możliwy termin ekspo-
zycji oddalał się…więc poszu-
kałem takiej właśnie formy pre-
zentacji, dodając jeden z „po-
ważniejszych” rysunków Kingi, 
a mianowicie autorską wersję 
„Matki i Dziecka” Picassa, która 
zawiera dwa nieobecne na ory-
ginale elementy.
Rysunek ten, siedemnasto-
letnia dzisiaj Kinga, zrobiła 
w 2013 roku, gdy miała 11 lat. 

Jej dotychczasowa artystyczna 
droga pod opieką Olgi Mosur 
i Barbary Dec, wiodła szlakiem 
kilkuletniego udziału w zaję-
ciach plastycznych organizo-
wanych przez Krzeszowickie 
Centrum Kultury, a także już 
prywatnie poprzez naukę ry-
sunku i malarstwa u Marcina 
Kołpanowicza.
Obraz „Peron we mgle z Gie-
wontem w tle” uczestniczył 
w ogólnopolskim konkursie 
„Pejzaż ludzki”, a także w po-
konkursowej wystawie w Pałacu 
Sztuki w Krakowie w styczniu 
2019 roku.
Możemy dostrzec na nim 
współczesne postawy ludzkie. 
Na pierwszym planie, jakże 
niestety powszechne dzisiaj 
zjawisko: widzimy młodego, 
wpatrującego się w telefon czło-
wieka, niejako „odwróconego” 
od przeszłości i polskiej tradycji, 
którą symbolizuje Giewont i dla 

którego elektronika wydaje się 
być tak niezbędna. Inne, okryte 
mgłą postacie, oczekują na pe-
ronie i może bardziej zastana-
wiają się nad swoim życiem. 
Tytułowy peron, to konkretne 
miejsce w Gminie Krzeszowice: 
Wola F i l ipowsk a ,  w idok 
w kierunku Katowic. Zauważmy 
jednak, że tak umiejscowiony 

Giewont trochę „nie pasuje” 
pod względem geograficznym. 
Ale przecież takiego przekazu 
nie musi cechować fotograficzna 
dokładność, którego odzwier-
ciedleniem jest przedstawiona 
przez autorkę artystyczna, 
spowita szlachetną mgłą tajem-
niczości wizja.……

Zapraszamy do nabycia elektronicznych kopii  
z pisemno-graficznym certyfikatem autorki, Kingi Cyran. 

Obrazy: Złota Pełnia, Kwiaty w Wazonie, Matka i Dziecko  
oraz Peron we mgle z Giewontem w tle oczekują na swoich właścicieli.  

Ich nabycie wspomoże artystyczną edukację autorki.

GALERIA JAMONTT 
• www.jamontt.pl • instytut.jamontt@gmail.com • tel. 504 912 443

Grafika po lewej stronie: Złota Pełnia, Kinga Cyran 2017

UWAGA! AKCJA 
ZAKRĘTKOWA!

Krzeszowicka Biblioteka zbiera  
plastikowe nakrętki, korki dla Mikołaja 

Banaszaka, który cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. Można wrzucać 

u nas nakrętki lub przynosić pełne worki 
z korkami.

Kontakt do Mamy Mikołaja:  
509-559-364.  

Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj!
MGBP W KRZESZOWICACH

USŁUGI:
     wycinka drzew, 
     krzewów
     pielęgnacja zieleni
     malowanie i regeneracja dachów
     prace wysokościowe
     czyszczenie elewacji,
     kostki brukowej

DARMOWA WYCENA

E: jurajskiedrzewa@o2.pl
wycinkadrzewslask.pl

T: 794-762-516
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PODWÓJNA MOC NATURY!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

ORIFLAME podwaja moc natury!

Polecam najnowszą serie Love Nature! Produkty kryją                   
w sobie to, co najlepsze w naturze, by służyć naszej urodzie.

Połączone zostały  składniki pielęgnacyjne, które znamy               
i lubimy, z popularnymi superskładnikami, które są nowością 
w Love Nature. To wielki krok naprzód: nowe składniki są 
organiczne! Wszystkie produkty wspaniale działają na skórę, 
pięknie pachną, a formuły sprawiają, że pielęgnacja staje się 
przyjemnością. To nie wszystko! Wszystkie butelki produktów Love Nature są wytwarzane                 
z plastiku, który w 40% pochodzi z recyklingu. Zainspiruj się naszymi działaniami w obszarze 
zrównoważonego rozwoju - dbaj o planetę i swoje piękno jednocześnie.

Przedstawiam 3 nowe serie LOVE NATURE:
• do cery tłustej z organicznym drzewem herbacianym i limonką,
• do cery normalnej z organicznym aloesem i wodą kokosową,
• do cery suchej z organicznym owsem i jagodami goji.

Wszystkie serie można przetestować i zamówić w naszych biurach - ZAPRASZAMY!!!

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

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

KĄCIK KULINARNY

Lunchbox warzywny do pracy
Na moim blogu znajdziecie już kilkanaście przepisów na takie 
pyszne, zdrowe zawartości pudełka. Przeważnie przygotowuję je rano. Wstaję 
codziennie w okolicach 4.45 – 5.00, wchodzę do kuchni, rozglądam się co 
mam pod ręką i tak powstają moje pomysły. Czemu rano? Bo to godzina 
dla mnie :) Ponieważ to czas, kiedy cała rodzina jeszcze śpi, nikt ode mnie 
nic nie chce : ) i mogę spokojnie gotować : ) Pomysł na ten lunch właśnie 
tak powstał - na stole leżały ostatnie szparagi i kawałek cukinii z wczorajszej 
kolacji.  W lodówce stał słoik z kaparami, suszonymi pomidorami, do tego 
trzeba było dodać coś jeszcze i tak padło na kuskus.

Lunchbox warzywny  
do pracy 

• 1/2 cukinii
• 3 suszone pomidory
• 2 ząbki czosnku
• 4 szparagi
• 2 łyżki kuskusu 

ugotowanego (ugotuj wg 
przepisu na opakowaniu)

• kilka oliwek
• kilka kaparów
• 2 łyżki ciecierzycy 

z puszki
• 1 pasty paprykowej

Na patelni rozgrzałam 1 łyżkę 
oleju rzepakowego i podsma-
żyłam na nim czosnek (przez 
niecałą minutę), potem do-
dałam suszone pomidory, cu-
kinię, oliwki.  Podlałam całość 
łyżką wody i zakryłam po-
krywką.  Po chwili dorzuciłam 
pokrojone szparagi oraz ciecie-
rzycę, dolałam odrobinę wody 
i pastę paprykową, zamie-
szałam i zakryłam pokrywką, 
aby całość się udusiła.
Do miski przełożyłam ugo-
towany kuskus, do tego do-
dałam warzywa, wymieszałam 
i gotowe :)

Czyż to nie szybkie? Całość 
trwała naprawdę kilka minut.
W międzyczasie do słoika 
nasypałam 2 łyżki płatków 
owsianych, dodałam 3 łyżki 
jogurtu, wymieszałam, na 
górze ułożyłam pokrojonego 
w plasterki banana i posy-
pałam cynamonem – drugie 

śniadanie gotowe. Ponieważ 
jem też w pracy popołudniowy 
„podwieczorek ”, to do mniej-
szego pudełeczka dałam 3 
łyżki białego sera, dodałam 
pokrojonego pomidora i z tego 
o 15.00 zrobiłam kanapki : )
Polecam!

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

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

DIETA W NIEDOCZYNNOŚCI  
TARCZYCY I HASHIMOTO

Tarczyca to gruczoł dokrewny, który 
odpowiada za produkcję hormonów: 
tyroksyny, trojjodotyroniny oraz kalcy-
toniny. Hormony te wpływają min. na 
metabolizm tłuszczu, cholesterolu, białek oraz węglowodanów, pobudzają mięsień  
sercowy oraz pracę układu nerwowego i mózgu. Przy zaburzeniach hormonalnych 
tarczycy, energia dostarczana wraz z pożywieniem jest magazynowana w postaci 
tkanki tłuszczowej co może prowadzić do nadwagi i otyłości.  
Czy osoby z chorobami tarczycy mogą 
schudnąć? 
Oczywiście, że tak! „W naszym gabinecie prak-
tycznie co drugi klient to osoba z chorobami 
tarczycy”- tłumaczy Natalia Jekiel- dietetyk 
z Natur House w Chrzanowie. 
Osobom z niedoczynnością tarczycy zaleca 
się spożywanie 4-5 posiłków dziennie, ostatni 
posiłek powinien być zaplanowany zawsze 2-3 
godziny przed snem. Dzięki regularności po-
siłków, pacjent uniknie zwolnienia metabo-
lizmu. Kaloryczność diety jest dopasowywana 
zawsze indywidulanie do każdej osoby ma na 
to wpływ min. płeć, wiek, wykonywana praca, 
współistniejąca choroba itp. „Nie sposób udzielić 
wszystkich rad bez kontaktu osobistego, dlatego 
zainteresowane osoby zapraszam na wizytę do 
gabinetu- pierwsza konsutacja jest darmowa”- 
zachęca dietetyk.
Co oprócz diety?
„Dobrej jakości suplementy z witaminą D3, 
probiotyki oraz inne preparaty wspierające 
odporność są niezwykle ważne we wszelkich 
autoimmunologicznych chorobach”- wyjaśnia 
dietetyk NaturHouse. Osoby będące na kuracji 
w naszym gabinecie otrzymują pełen pakiet- dietę, zalecenia oraz suplementy. 
Wypróbuj sprawdzoną od lat metodę!
Zamiast testować na sobie kolejne diety cud, zgłoś się do specjalisty! Dietetyk Naturhouse na podstawie do-
kładnych pomiarów i wywiadu żywieniowego dobierze indywidualną dietę wspartą ziołową suplementacją 
o najlepszej jakości na rynku, a cotygodniowe wizyty kontrolne pomogą utrzymać wysoką motywację.   
Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem wystarczy umówić się telefonicznie:

NaturHouse CHRZANÓW • ul. kard. Wyszyńskiego 17a (przeniesiono z ul.Garncarskiej)

tel.: 570 056 225



9Informacje, Reklamy

Majówka  – gdzie się wybrać i co zabrać na jednodniowy wypad 
O tym, że maj to świetny miesiąc na krótki urlop, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na kil-
kudniowy wyjazd – bo akurat krucho u nas z pieniędzmi, mamy malutkie dzieci, nie mamy z kim zostawić psa czy nie dostaliśmy 
urlopu… Powodów może być mnóstwo, co nie znaczy, że pozostaje nam jedynie spędzić wolny czas leniuchując w domu czy 
opychając się kiełbaskami z grilla na działce.
Nie ma w tym oczywiście nic 
złego (choć w przypadku grilla 
warto postawić też jednak na 
warzywa i trochę ruchu), ale 
po długiej zimie mało kto ma 
ochotę spędzać wiosennych 
dni zamkniętym w czterech 
ścianach.  

W takiej sytuacji zawsze można 
zdecydować się na jednodniową 
wycieczkę, która – przy dobrej 
organizacji – powinna kosz-
tować mniej niż czteroosobowy 
wypad do zoo i kina lub w ogóle 
nie uszczuplić naszych finansów. 

Miejskie zwierzę

Majówka to świetna okazja, 
by wybrać się na całodzienne 
zwiedzanie własnego miasta. 
Możemy ustalić, że odwie-
dzimy wszystkie parki w swoim 
mieście albo pojedziemy do 
oddalonej o kilkanaście kilo-
metrów miejscowości, w której 
jest muzeum cukierków, ruiny 
malowniczego dworku o roman-
tyczno-dramatycznej historii, 
a nawet najlepsze w okolicy 
lody. Chodzi o to, by odkryć 
nowe miejsca w dobrze znanym 
otoczeniu lub spojrzeć na nowo 
i z większą uwagą na to, co jest – 
czasem tylko pozornie – dobrze 
znane. 

Człowiek (z) lasu

A może mamy dosyć miasta 
i jedyne, o czym marzymy, to 
ucieczka od zgiełku, tłumów 

i smogu na łono przyrody? Nic 
prostszego, wystarczy wybrać się 
na piknik do lasu. Na miejscu, 
oprócz jedzenia, można oczy-
wiście spacerować, „wybiegać” 
psa, grać w badmintona, pod-
szkolić się z fotografowania 
przyrody, a nawet śpiewać na 
całe gardło do utraty tchu. Proste 
przyjemności, na które na co 
dzień nie mamy czasu, pomogą 
nam się zrelaksować i znów choć 
trochę poczuć niczym dziecko. 

Ekwipunek

Ogromną zaletą wspomnianych 
propozycji jest to, że są niekosz-
towne i można, dzień po dniu, 
wykorzystać wszystkie pomysły 
na spędzenie czasu z bliskimi 
(lub w samotności) poza domem. 
Sporym ułatwieniem jest fakt, 
że w zasadzie do każdej z tych 
mikrowypraw można się przy-
gotować w ten sam sposób. 
Co przydaje się na „jednod-
niówkach”? 

Na pierwszym miejscu należy 
wymienić jedzenie. – W trakcie 
dni wolnych, w lesie, na wsi czy 
„w terenie” sklepy są zamknięte 
albo nie ma ich wcale. Dlatego 
prowiant na cały dzień zapa-
kowany w lekkie, szczelne po-
jemniki, to absolutny mus, który 
na dodatek zapewni nam nieza-
leżność – kiedy zgłodniejemy, 
po prostu sięgamy do plecaka 
lub torby i możemy się cieszyć 

pysznym posiłkiem – mówi eks-
pertka KiK. 

– Zaletą pojemników z two-
rzywa, oprócz wytrzymałości 
i lekkości jest to, że występują 
w tylu kształtach i rozmiarach, 
że bez trudno można je dopa-
sować do naszych potrzeb i ro-
dzajów oraz objętości produktów 
spożywczych, które zamierzamy 
w nich umieścić. Treściwa sa-
łatka z na bazie makaronu lub 
kaszy, pokrojone w wygodne do 
jedzenia rękoma kawałki, wła-
snoręcznie upieczone batoniki 
zbożowo-bakaliowe z miodem, 
ciasteczka, orzechy, a nawet 
jogurt w specjalnym kubku 
z łyżeczką i osobnym pojem-
niczkiem na płatki czy musli 
w pokrywce – to wszystko bez 
trudu pozwoli nam przetrwać 
cały dzień poza domem, czy to 
na wycieczce, czy na pikniku – 
wylicza specjalistka z KiK.  

O czym jeszcze warto pa-
miętać? Nawet jeśli jest ciepło, 
dobrze wybrać zabudowane, 
wygodne buty. W górzystym 
terenie, tam, gdzie nie ma 
dróg czy w lesie to mus, ale 
i w trakcie całodziennego zwie-
dzania miasta mogą okazać się 
najwygodniejszym wyborem. 
Do tego przyda się kurtka, naj-
lepiej przeciwdeszczowa i chro-
niąca przed wiatrem. W razie 
potrzeby można rozłożyć ją na 
trawie, a w przypadku ochło-
dzenia docenimy ją szczególnie.

Wszystko to najlepiej zapakować 
w plecaki – dzieci na przykład 
mogą w swoich nieść kurtki 
i drobiazgi, tata prowiant (jeśli 
wybieramy się na piknik, może 
również wziąć lekki materiałowy 
kosz, a do niego wrzucić też ser-
wetki oraz naczynia), a mama 
aparat, koc i apteczkę. Do tej 
wystarczy zapakować kilka naj-
potrzebniejszych produktów: 
plastry opatrunkowe, środek 
na kleszcze (koniecznie i nie 
tylko do lasu – kleszcze oraz 
ich nimfy mogą się kryć nawet 
w 15-centymetrowej trawie 
w parku miejskim), nawilżane 
chusteczki oraz chusteczki hi-
gieniczne, ewentualnie „listek” 
tabletek przeciwbólow ych. 
I można ruszać na majówkową 
przygodę! 

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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Off-road  dla  wszystkich!
Jeśli ktoś sądzi, że off road to zabawa głównie dla dużych chłopców – nic bardziej mylnego! Z lekkim opóź-
nieniem, ale za to przy wspaniałej pogodzie, zorganizowaliśmy charytatywny Dzień Kobiet. Niedziela o której 
wspomnieliśmy w poprzednim marcowym numerze była wyjątkowa, ciepła i słoneczna, od rana do wieczora 
spędzona w doborowym towarzystwie.
Nasze uczestniczki prezentowały się bardzo kobieco, nato-
miast po objęciu sterów swoich pojazdów udowodniły, że to 
nie szata czyni kierowcę :-) Przede wszystkim natomiast ze-
braliśmy środki na rehabilitację Oliwiera, który dokładnie tej 
niedzieli - o czym dowiedzieliśmy się wieczorem po powrocie 
do domów - wybudził się po kilku tygodniach w śpiączce. Go-
rąco Wszystkim dziękujemy! 

Pierwszy raz nasz wyjazd miał międzynarodowy zasięg - 
było nam bardzo miło gościć załogę aż z Ostravy, przy okazji 
pierwszy raz jechał z nami dostawczak w wersji 4x4. Na tra-
sie zaliczyliśmy jedną drobną awarię układu chłodzenia, którą 
udało się  expresowo ogarnąć oraz jednego kapcia w Vitarze 
prowadzącej kolumnę. Wymiana koła ze względu na postój 
na śliskim i błotnistym podjeździe przebiegła zespołowo i 
bardzo sprawnie. 

Wspaniała pogoda i absolutnie przejrzyste powietrze ukazały 
nam Tatry w całej okazałości. Pokonaliśmy wiele stromych 
podjazdów i zjazdów, gdzie dosłownie wisieliśmy na pasach. 
Końcówka trasy zapewniła mega emocje, gdy już po zmroku 
po kolei zawieszaliśmy nasze terenówki w głębokich kole-
inach. Wyciągarki to coś wspaniałego!

Pełna galeria z imprezy jest na naszym profilu FB.

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

IKEA zachęca do dzielenia się  
w „Przestrzeni Pełnej Dobra”

Poupychane po kątach, schowane głęboko w szafach czy piwnicach. Często 
zupełnie zapomniane. Każdy z nas ma w domu rzeczy, których nie używa. IKEA 
Kraków zachęca, aby dać im drugie życie. W tym celu stworzyła w Forum Wy-
darzeń „Przestrzeń Pełną Dobra”. Od 16 do 19 maja można tu przynosić przed-
mioty, które nie są nam potrzebne, a mogłyby służyć innym.
 „Przejrzyjmy zakamarki naszych 
domów, zajrzyjmy do szaf, komód, 
wejdźmy na strych i do piwnicy. 
Można tam znaleźć prawdziwe 
skarby. Zamiast gromadzić nie-
potrzebne rzeczy i kupować nowe, 
możemy się przecież nimi dzielić, 
robiąc coś dobrego dla innych 
i naszej planety” - przekonują 
pracownicy IKEA Kraków, którzy 
na start akcji przyniosą kilka-
dziesiąt własnych przedmiotów. 
Wszystkie trafią do „Przestrzeni 
Pełnej Dobra”, skąd każdy zainte-
resowany będzie mógł wziąć to, co 
mu się przyda. Od 16 do 19 maja 
również pozostali mieszkańcy 
Krakowa będą mogli przynosić tu 
rzeczy, którymi chcą się podzielić.

 - Mogą to być elementy dekora-
cyjne i dodatki, które po przeme-
blowaniu nie pasują do wystroju, 
dawno nie używane artykuły 
gospodarstwa domowego, za-
bawki czy nienoszone ubrania. 
Wszystko, co jest w dobrym stanie 
i może posłużyć innym. I oczy-
wiście zmieści się w naszej „prze-
strzeni” – podpowiada Sabina 
Patryas, Koordynator ds Zrów-
noważonego Rozwoju z IKEA 
Kraków. – Nie będzie to klasyczna 
wymiana jeden do jeden. Każdy 
może po prostu przyjść i wziąć to, 
czego potrzebuje. Nie musi przy-
nosić niczego w zamian – dodaje 
Sabina Patryas.
„Przestrzeń Pełna Dobra” po-
wstała dzięki współpracy IKEA 

Kraków z Forum Wydarzeń. 
W całości urządzona została 
meblami, które również do-
stały drugie życie. Pochodzą one 
bowiem z Działu Sprzedaży Oka-
zyjnej sklepu IKEA. Po zakoń-
czeniu akcji – podobnie jak przed-
mioty, które nie znalazły nowego 
domu - trafią do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
„Przestrzeń Pełna Dobra” funk-
cjonować będzie od 16 do 19 maja, 
w godz. 10:00 – 21:00 w Forum 
Wydarzeń (ul. Marii Konop-
nickiej 28), do którego można 
wejść bezpośrednio od strony 
parkingów lub przez Forum 
Przestrzenie.

 www.almarzenia.pl

To spełnianie małych - wielkich marzeń 
naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa...

... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei 

Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są marzenia 
dzieci przebywających w Hospicjum z perspektywy wieloletniego 

doświadczenia, odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste. 
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. Najprostsze…”.

Biorąc sobie te słowa głęboko do serca i obserwując 
Podopiecznych i ich Rodzeństwo postanowiliśmy zrobić wszystko, 

aby tworzyć dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.

TAK POWSTAŁ PROJEKT ALMARZENIA.
Chcesz pomóc, dołącz do nas!

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków

KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Organizacja Pożytku Publicznego

E-mail:
hospicjum@almaspei.pl
Telefon:
12 446 64 76
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(Nad)morskie historie z nutą elegancji. Styl Hamtpons we wnętrzach
W dobie tzw. szybkiego życia, natłoku pracy i zajęć dodatkowych relaks we własnych czterech ścianach nosi znamiona prawdziwego 
luksusu. Znacznie lepiej jednak odprężyć się we wnętrzach, które temu sprzyjają. Jak je urządzić, by znaleźć ukojenie i wyciszenie, a zgiełk 
pozostawić za drzwiami? Odpowiedzią na to pytanie może być wyrastający na następcę skandynawskiego minimalizmu styl Hamptons. 
Styl Hamptons jeszcze do nie-
dawna należał raczej do tych 
bardziej niszowych, znanych 
lepiej wtajemniczonym w sztukę 
wnętrzarstwa. Jego uniwer-
salność, a także wyciszające, 
uspokajające właściwości i nie-
wątpliwy walor estetyczny czynią 
go jednak świetnym wyborem, 
zwłaszcza w krajach o umiar-
kowanym i chłodnym klimacie, 
a więc również w Polsce. 
Wy wodz i  s ię  on bow iem 
z Hamptons (stąd też oczywiście 
nazwa), czyli grupy eksklu-
zywnych miejscowości zlokalizo-
wanych na Long Island, wyspie 
należącej do Nowego Jorku, 
którą otaczają wody Oceanu 
Atlantyckiego. O ile na nieru-
chomości w tej okolicy mogą 
sobie pozwolić tylko najbogatsi, 
to sam styl tamtejszych willi – 
stonowany, przytulny, bazujący 
na naturalnych materiałach oraz 
złamanych szarością, jakby nieco 
wypłowiałych i strawionych 
solą morską kolorów, doskonale 
nadaje się do „przetłumaczenia” 
na wersję zdecydowanie bardziej 
osiągalną. 
– Świetną bazą do przearan-
żowania mieszkania lub domu 
w tym stylu jest skandynawski 
minimalizm i święcące triumfy 
w Polsce (i nie tylko) połączenie 
białych lub szarych ścian i mebli 
oraz naturalnego drewna – np. 
w postaci park ietu, w t ym 
równie modnych, co prak-
tycznych i niedrogich palet – za-
uważa dekoratorka marki KiK. 

W ciągu kilku lat z przemy-
słowego odpadu „wyrosły” na 
element wyposażenia, który 
nisk im kosztem tworzy at-
mosferę i  k l imat w w ielu 
domach, pubach czy kawiar-
niach. Z ustawionych jedna na 
drugiej, pomalowanych, np. na 
biało palet można stworzyć nie 
tylko podstawę łóżka, szafkę 
nocną, stolik kawowy czy pod 
telewizor, a nawet pełnoprawny 
stół o dowolnych rozmiarach – 
wystarczy nakryć go płóciennym 
obrusem lub serwetami, na blacie 
postawić srebrny wazon lub 
świeczniki i imponujący mebel 
w stylu Hamptons gotowy.
Co jeszcze jest jego wyznacz-
nikiem? – Miękkie, wygodne 
kanapy i fotele zarzucone po-
duszkami w lnianych, baweł-
nianych lub płóciennych po-
szewkach o kolorach morskiej 
wody, nieba, piasku, przywo-
dzących na myśl nieco mglistą, 
a nawet deszczową pogodę 
i spacer po plaży o chłodnym 
poranku – wyjaśnia ekspertka 
marki KiK. Wrażenia wspo-
mnianej miękkości i przytul-
ności dopełnią proste zasłony 
z lnu (unikajmy natomiast f i-
ranek – „zabierają” światło sło-
neczne, które w ciągu dnia 
powinno w jak największym 
stopniu rozjaśniać wnętrza), 
dywany i makaty o grubym 
splocie i dodających wyrazistości, 
choć wciąż subtelnych geome-
trycznych wzorach.
Jeżeli planujemy odświeżyć 
ściany, również celujmy sto-

nowane, złamane szarością, 
jasne odcienie niebieskiego, 
beżu, bieli, a nawet zieleni czy 
lawendowego f ioletu. Suf ity 
niech pozostaną białe, możemy 
też zdecydować się na bardzo 
eleganckie białe listwy przysu-
fitowe i przypodłogowe.
Wiklinowe i drewniane fotele, 
stolik i, komódki czy kosze   
o prostym, ale precyzyjnym wy-
kończeniu (szyk to perfekcyjne 
detale!) doskonale wpisują się 
w styl Hamptons. Jeśli jednak 
obecnie zakup nowych mebli 
pozostaje poza naszym za-
sięgiem, możemy ograniczyć się 
do odpowiednich ozdób w sub-
telnych pastelowych barwach, 
które przywodzą na myśl morski 
klimat – muszle, rozgwiazdy, 
koralowce, a także figurki ża-
glówek czy butelki z matowego 
szkła. Ważny jednak jest umiar 
– by całość w swojej swojskości 
wciąż wyglądała elegancko. 
– Styl Hamptons rządzi się 
swoimi prawami. Nawet naj-
bardziej ekskluzywne akcesoria 
i najdroższe meble nie oddadzą 
jego klimatu, jeśli zapomnimy 
o dwóch rzeczach: wygodzie 
i przestrzeni. W tym przypadku 
mniej znaczy więcej. Wnętrza 
nie mogą być „przeładowane”, 
w końcu chcemy się w nich od-
poczywać i znaleźć ukojenie – 
puentuje dekoratorka KiK.

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

 Czy warto zamawiać 
rolety zewnętrzne??
Często przystępując do budowy nowego domu lub 
termomodernizacji nie bierzemy pod uwagę zakupu                
i montażu rolet zewnętrznych. 

W ogólnym przekonaniu rolety funkcjonują jako osłona 
przed słońcem, co oczywiście jest jak najbardziej słuszne 
i niepodważalne. 

Jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na zastosowanie 
rolet jako dodatkowej ochrony przed utratą ciepła. 

Po zamknięciu rolety pomiędzy taflą szkła a pancerzem 
powstaje przestrzeń, która wypełniona powietrzem daje 
dodatkową komorę chroniącą przed nagrzewaniem              
w lecie, ale również przed wychłodzeniem  w zimie. 

Rolety dodatkowo służą jako ochrona przed włamaniem 
– niezależnie od tego czy zdecydujemy się na zakup rolet 
z automatyką czy bez. Złodziej próbując sforsować 
pancerz będzie próbował go podnieść, co spowoduje, że 
poszczególne elementy aluminiowego pancerza będą           
o siebie  uderzać wywołując hałas.

Warto więc przy wymianie  okien lub nowej inwestycji 
rozważyć opcję zakupu i montażu rolet zewnętrznych.
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DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

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

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 
w Alwerni, działka 12 a. Zaciszne 

miejsce, rozległe widoki.  
Cena: 249 ty. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 100 m kw  

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

Cena: 445 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA  
dom w Rudawie, działka 9 a.

Cena: 399 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

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

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Nowa cena: 1.290 tys. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
dom o pow. 120 m kw.,  

do wykończenia, w Tenczynku,  
na działce 12 a.

Cena: 410 tys. PLN.  

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka 
budowlana 23 a w Baczynie  

(administracyjnie Sanka).  
Cena: 230 tys. PLN.

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

gm. Krzeszowice. 
Cena: 399 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 230 m kw  

plus warsztat 150 m kw  
w Nowej Górze, działka 6 a.

Cena: 419 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. 
Nowa cena: 72 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

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

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

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

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana  

o pow. 7 a w Tenczynku.  
Cena: 105 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

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

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

w przepięknym  
widokowym miejscu  

w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.299 tys. PLN.

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

Cena: 365 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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

przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 12 a. Cena: 249 ty. PLN.
2. Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
3. Dom 100 m kw. w Brodłach, gm. Alewernia, działka 29 a. Cena: 340 tys. PLN.
4. Dom 200 m kw. w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 330 tys. PLN.
5. Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
7. Dom 160 m kw. w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
8. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
9. Dom 160 m kw. w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
10. Dom 230 m kw. w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 419 tys. PLN.
11. Dom 120 m kw w Tenczynku, działka 12 a. Cena: 410 tys. PLN.
12. Dom 300 m kw. w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.299 tys. PLN.
13. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
14. Dom 63 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
15. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
16. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
17. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

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

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
20. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Nowa cena: 370 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
21. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
22. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
23. Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
24. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
25. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
26. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
27. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
28. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
29. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
30. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
31. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
33. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
34. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
35. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 135 tys. PLN.
36. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
37. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
38. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka budowlana 7 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.
40. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.

42. 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.

43. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
45. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
46. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
47. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
48. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
49. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
50. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
51. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
52. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
53. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 325 tys. PLN.
54. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
55. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
56. Działka budowlana 13 a w Piekarach, z projektem domu. Cena: 270 tys. PLN.
57. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
58. Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
59. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 290 tys. PLN.
60. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
63. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
64. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
65. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
66. Działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

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

Cena: 159 tys. PLN. 

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

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

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

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

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

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

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.

74. 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. 

75. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
76. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
77. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
78. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
79. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
80. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
81. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 325 tys. PLN. 

 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
82. Pokój w domu w Woli Filipowskiej. Cena: 600 PLN.

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

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

POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH  
KLIENTÓW DOMÓW / MIESZKAŃ  

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

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową  

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

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 
Nowa cena: 150 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PRAZIOMEK”   2D dubbing

• 1.05 godz. 12.00, 14.00, 15.45 • 2.05 godz. 14.00, 15.45 • 3.05 godz. 12.00 • 26.04 – 2.05.2019r.

„KAPITAN MARVEL”     2D, 3D 
• 26.04 – 2.05.2019 r.  godz. 17.45 - 3D, dubbing; 20.15 - 2D; napisy

czas projekcji: 130 min.; prod. USA – 12 lat

„ŚPIĄCA KRÓLEWNA” 
• 4.05 godz. 16.00  •

Retransmisja z Teatru Bolszoj w Moskwie; produkcja: Rosja; gatunek:  balet; czas projekcji: 150 min.
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

„AVENGERS: KONIEC GRY” PREMIERA
• 3.05 godz. 14.00 – 2D dubbing, 17.15 - 3D dubbing, 20.30 – 2D napisy •

• 4.05 godz. 12.45 - 3D dubbing, 19.00 - 2D dubbing •
• 5.05 - 12.05  godz.14.00 – 2D dubbing, 17.15 - 3D dubbing, 20.30 – 2D napisy •

• 13.05 - 17.05 godz. 16.00 - 3D dubbing, 19.30 - 2D dubbing • 18.05 kino nieczynne •
• 19.05 - 23.05 godz. 16.00 - 2D dubbing, 19.30 - 2D napisy •

czas projekcji: 181 min.; prod. USA – 12 lat; gatunek: sci-fi/akcja; reżyseria: Anthony Ruso, Joe Russo
Cena biletu:2D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł.  ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu: 3D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł. ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„DUMBO”    2D dubbing                           
• 24.05 - 26.05 godz. 17.30 • 27.05 godz. 16.00 • 28, 29.05 kino nieczynne • 30.05 godz. 16.00 •

czas projekcji: 112 min.; prod. USA – 12 lat; gatunek: familijny; reżyseria: Tim Burton
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)

„VOX LUX”                             
• 24.05 - 26.05 godz. 20.00 • 27.05 godz. 18.15, 20.30 • 
• 28, 29.05 kino nieczynne • 30.05 godz. 18.15, 20.30 •

czas projekcji: 110 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: muzyczny dramat; reżyseria: Brady Corbet
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)

31.05 KINO NIECZYNNE

ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ

ROZŚPIEWANA CIUCHCIA
Serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej “Rozśpiewana 
ciuchcia”. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja. Festiwal odbędzie się 2 czerwca 2019 roku podczas 
Dni Chrzanowa. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie chrzanowskiego domu kultury: 
https://www.moksir.chrzanow.pl.

Od 7 maja można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej Kołom Gospodyń Wiejskich! 
Kwota dofinansowania zależy od liczby członków Koła - dla kół liczących do 30 członków wynosi 
ono 3000 złotych.Podobnie jak w ubiegłym roku, pomocą w złożeniu wniosków służył będzie 
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
pod linkiem: www.arimr.gov.pl     • www.jerzmanowice-przeginia.pl

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„AVENGERS: KONIEC GRY” 

• 15.05 – 2D dubb 16:00 • 16.05 - 2D napisy 16:00 • 
czas trwania: 183 min., akcja/sf, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„PRAZIOMEK” (dubbing pl) 
• 18.05, 22.05, 23.05 - 18:00 • 19.05 - 15:00 • 21.05 - 15:45 • 

czas trwania: 90 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„SŁODKI KONIEC DNIA”  
• 15.05, 16.05 - 19:45 • 18.05, 22.05, 23.05 - 18:00 • 19.05 - 17:00 • 

czas trwania: 100, dramat, Polska; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„SMĘTARZ DLA ZWIERZAKÓW”  (napisy pl) 
• 18.05, 21.05, 22.05, 23.05 - 20:00 • 19.05 - 19:00 • 

czas trwania: 90 min., horror, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„PODŁY, ZŁY, OKRUTNY” (napisy pl) 
• 24.05, 28.05, 29.05, 30.05 - 20:00 • 25.05, 26.05 - 19:00 • 

czas trwania: 110, thriller/na faktach, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„NAJWIĘKSZY DAR” 
• 21.05 - 17:30 • 

czas trwania: 95, dramat/fabular. dokument, Polska/Hiszpania; Cena biletów- 14 zł

„KRAINA CUDÓW”  (dubbing pl) 
• 24.05, 28.05, 29.05, 30.05 - 16:00, 18:00 • 25.05, 26.05 - 15:00, 17:00 • 

czas trwania: 90 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy! 
http://kino.tck.trzebinia.pl/
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie 
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja 
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia 
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian 
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

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

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

AFRO
Czy Ktoś widział większego cudaka ode mnie?! Jestem charakternym chłopakiem (dużo mówię) 
i mam około 5 miesięcy. W tej chwili ważę 6 kg (docelowo około 10 kg). Jestem zaszczepiony 
przeciw chorobom zakaźnym i zachipowany. Czekam na ukochany i odpowiedzialny dom. 
Tel. 783553197.

ZIUCIA I ŻABKA
Dwie około 5 kg kruszynki. Prawdopodobnie siostry. Zabrane z większego stada niezsocjalizowanych 
psów. Ziucia (ciemniejsza) - delikatna i krucha, bardzo wrażliwa. Raczej żyje w cieniu przebojowej 
Żabki (jaśniejsza), która z kolei jest wulkanem energii. Wszędzie wejdzie i każdą najmniejszą nawet 
dziurą wyjdzie. Obie z dystansem do obcych ludzi, ale po czasie się przekonują. Suczki mają około 2 
lata. Marzeniem byłoby znalezienie jednego dla nich domu ze względu na Żabkę, bo ciężko będzie 
jej poradzić sobie samej... Tel. 783553197.

CZOK
Jeśli potrzebujesz kompana do biegania, skakania, fruwania itp. to Czok będzie idealny. Pies o nie-
spożytej energii, jego baterie nigdy się nie wyczerpują. Serdeczny w stosunku do ludzi i innych 
psów. Jego potencjał można by z powodzeniem wykorzystać w biegach dogtrekkingowych. Czok 
ma około 2 lata, waży 20 kg. Z nadzieją czeka na nowy dom. Może zostanie właśnie Twoim przyja-
cielem na całe życie? Tel. 783553197.

WENECJA
Przedstawiamy Wenecję - piękną, spokojną, delikatną, dość dużą, białą sunię. Wenecja to suczka 
młoda - ma około 3 lat, waży około 25 kg. Początkowo Wenecja była bardzo ostrożna w kontakcie 
z człowiekiem, ale z przestraszonej psiej dziewczynki zmieniła się w pieszczochę. Bardzo polubiła 
głaskanie, chętnie podaje łapki, a na spacerze grzecznie i bardzo ładnie spaceruje przy nodze 
opiekuna. Wenecja szczeka gdy trzeba, nie jest hałaśliwa. Załatwia swoje potrzeby na spacerach, 
coraz radośniej merda ogonkiem na widok smyczy. Podczas spaceru nie zwraca większej uwagi na 
inne psy, nie ma dominującego usposobienia. Bardzo prosimy o dobry dom dla Wenecji. Zasługuje 
na wspaniałą, ciepłą, kochającą rodzinę.

MARUSIA
Marusia to piękna, bardzo wesoła, kochana i niesamowicie urocza suczka o bardzo łagodnym uspo-
sobieniu. Suczka jest bardzo przyjazna do ludzi, ładnie chodzi na smyczy, jest posłuszną, grzeczną 
sunią, która uwielbia kontakt z opiekunami, przytulanie, głaskanie, bliskość. Marusia ma piękną, 
dość długą, mięciutką okrywę w kolorze gorzkiej czekolady i jasne końce łapek. Można ją głaskać 
i przytulać bez końca, bardzo to lubi. Nie jest typem samotnika, a kontaktową psią dziewczynką. 
Dogaduje się z innymi psiakami, ale czasem bywa o nie nieco zazdrosna. Z niektórymi świetnie 
się bawi, inne w boksie odgania podczas karmienia. Na spacerach nie sprawia jednak problemów. 
Pięknie chodzi na smyczy. Marusia ma około 4-5 lat, waży około 12-13 kg, to jej właściwa masa 
ciała. Na spacerach zaczepia łapkami wolontariuszy, prosi o głaskanie. Bardzo prosimy o dobry 
dom dla Marusi. 

BRAJANEK
Przedstawiamy Brajanka - spokojnego, bardzo miłego, odrobinkę nieśmiałego, kochanego psiaka. 
Brajan jest pięknym, zadbanym pieskiem, który znacznie odważniej niż na początku spogląda 
na opiekunów i nie jest już tak nieśmiały. Zaprzyjaźnił się z wieloma pieskami w schronisku, jest 
bardzo towarzyski. Brajanek jest śliczny, ma piękne ciemne oczka, kremowe umaszczenie, odro-
binkę ciemniejszy grzbiet. To wyjątkowy, uroczy, kochany psiak. Ma maksymalnie około 1,5 roku, 
waży około 17 kg. Jest raczej cichym pieskiem. Nie będzie sprawiał problemów, ale potrzebuje cier-
pliwego opiekuna, który nauczy go życia w gwarze miasta. Bardzo prosimy o szansę dla Brajanka. 

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

APELUJEMY! UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!
Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie uwagi podczas 
koszenia traw i krzewów kosiarkami rotacyjnymi na chowające się w trawach zwierzęta.

Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgłaszaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt (włącznie z wyrwa-
niem kończyn, uszkodzeniem organów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) podczas koszenia „traktorkami”, kosiar-
kami rotacyjnymi. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, kotów, jak i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.

Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często doprowadza do jego 
śmierci w ogromnym bólu.

Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spróbować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące się na koszo-
nym terenie, a podczas samego koszenia zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu ograniczyć możliwość wy-
stąpienia takich sytuacji. 

DO SPRZEDANIA
Dwurodzinny dom 
w Rudnie k. Tenczynka,
160 m kw 
+ wolnostojący garaż
na w pełni budowlanej 
działce 29 a.

tel. 696 595 118
Cena: 395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

tel. 696 595 118

dom ok. 140 m kw 
w malowniczej wsi Żary,
gm. Krzeszowice, 
działka 14 a.
Cena: 420 tys. PLN.
Istnieje możliwość dokupienia 
10 a działki sąsiedniej. 
Cena: 100 tys. PLN.
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Zapraszmy na naszą stronę: www.rm-instal.pl
Sklep internetowy: www.klima-sklep.eu • Kontakt telefoniczny: 792 447 442

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
DO DOMU BIURA I SKLEPU

• MONTAŻ - NOWE MODELE 
• SERWIS GWARANCYJNY 
   I POGWARANCYJNY
• NAPRAWY

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

Nawiążemy współpracę z firmami instalacyjnymi (elektryka, c.o., wod-kan, 
budowlanymi) w zakresie instalacji nowych urządzeń. 

Nie wymagamy uprawnień f-gazowych. Szczegóły i oferta na zapytanie.

od poniedziałku do czwartku 1200-2000 • od piątku do niedzieli 1100-2000

tel. 12 282 25 13, kom. 795 90 00 51, mail: rokopstrag@interia.pl
www.pstragi.eu

• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla firm 
   do 150 osób w okresie letnim, 
   do 50 osób w okresie zimowym
• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży 
   codziennie oprócz świąt: 800-1600

• przyjęcia nie tylko na podstawie ryb

- pstrąg oraz filet z pstrąga w galarecie
- karp, amur oraz ich filety w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:

RESTAURACJA AGROTURYSTYCZNA
Radwanowice, ul. Pstrągowa 1

Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Pożyczki z Mikrokosztami wynosi 
13,7%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 17 900 zł, całkowita kwota 
do zapłaty: 23 591,26 zł, oprocentowanie stałe: 9,43%, całkowity koszt pożyczki: 5691,26 zł 
(w tym prowizja: 1326,64 zł (6,9%), odsetki: 4364,62 zł), 53 równe, miesięczne raty w wysokości 
445,12 zł. Kalkulacja została dokonana na 6.03.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres 
kredytowania: minimalny 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy. 6 zł to średni koszt miesięczny 
w całym okresie kredytowania za każdy pożyczony 1000 zł. 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.

www.aliorbank.plRRSO 13,7%

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM


