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Skutery • Motocykle • Quady 
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

Spakuj się i zachowaj spokój.  
Wakacyjny poradnik przedwyjazdowy

Są tacy, którzy na samą myśl o wakacyjnym wyjeździe już pakują w głowie walizkę i z wyprzedzeniem czekają 
zwarci i gotowi przed drzwiami, kiedy nadchodzi pierwszy dzień urlopu. Sporo z nas jednak przeglądanie 
szafy i upychanie „tego wszystkiego” traktuje jako nieznośny i męczący obowiązek. Tymczasem wystarczy 
wcześniej zadbać o odpowiedni, wygodny i dostosowany do tego, jak planujemy spędzać czas, bagaż, i pa-
kowanie od razu stanie się banalnie proste.
Jaki to odpowiedni bagaż, zapy-
tacie? Oczywiście nie ma jednej 
recepty – studentowi wybie-
rającemu się ze znajomymi do 
domku nad jeziorem przyda się 
przecież coś zupełnie innego niż 
rodzinie z dwójką dzieci. Ko-
lejna kwestia to również sam typ 
urlopu – czy planujemy spędzić 
urlop zwiedzając miasto, leniu-
chować na plaży albo przy hote-
lowym basenie, czy też dziarsko 
pokonywać kolejne górskie szlaki. 

O ile więc jest oczywiste, że 
musimy brać pod uwagę li-
czebność i wiek naszej wyciecz-
kowej „grupy”, to zasadniczo 
właśnie samym rodzajem aktyw-
ności, który planujemy, powin-
niśmy się sugerować, wybierając 
odpowiedni bagaż.  

Plecak dla aktywnych

– W wielu przypadkach naj-
lepszym rozwiązaniem jest 
plecak. Chodzi przede wszystkim 
o sytuacje, kiedy zamierzamy się 
często przemieszczać i/lub no- ciąg dalszy na str. 2

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

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 614tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

DZIAŁKA KOMERCYJNA O POW. 54 A  
w NAWOJOWEJ GÓRZE k. Krzeszowic

kształt zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową 
gminną, media w drodze, z rozległym widokiem na 
okolicę. Dedykowana pod działalność usługową, np. 
kamieniarstwo, mechanikę pojazdową i wiele innych.

CENA: 85 tys. PLN
Tel. 796 351 499

OKAZJA! DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
Odrębne MIESZKANIE 
ok. 90 m kw 
w domu w Nowej Górze 
k. Krzeszowic, z garażem, 
pomieszczeniem 
gospodarczym, 
balkonem i tarasem.

tel. 696 595 118
Cena: 170 tys. PLN.
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Legenda o Paczołcie
Według legendy nazwa wsi Paczółtowice po-
chodzi od rycerza o imieniu Paczołt, który za-
łożył w tym miejscu osadę. 
D a w n o  t e m u , 
podczas wędrówki 
po lesie, Paczołt 
spotkał jelenia. Po-
stanowi ł go za-
strzelić. Nagle po-
jawiła się księż-
niczka Dobrochna. 
Poprosiła, aby tego 
nie robił ponieważ 
będzie jej bardzo 
smut no.  K s ię ż -
niczka obiecała, że 
w zamian odda mu worek złota. 
Paczołt posłuchał dziewczyny 
i zniszczył strzelbę, a następnie 
powiedział, że chciałby ją za 
żonę. Dobrochna odpowiedziała, 
że wyjdzie za niego, jeżeli ją 

złapie. Gdy Paczołt zaczął gonić 
księżniczkę, ona nagle zniknęła.                                                                                                         

 v Zuzanna Rogala 
kl. III r. szkolny 2017/2018 

Szkoła Podstawowa  
w Zalasiu

cować w warunkach wymagających od nas pewnego zaplecza (np. 
ręczników czy własnego kubka, które bez problemu można zaczepić 
o specjalne uchwyty lub włożyć do zewnętrznej kieszeni plecaka) 
– mówi ekspertka marki KiK i dodaje: duży plecak ze stelażem to 
oczywisty wybór na biwak czy wycieczkę autostopem po kraju. Po-
jemny tornister z uchwytem i kółkami sprawdzi się za to świetnie, 
kiedy wybieramy się np. nad jezioro czy zalew i będziemy mieszkać 
w wynajmowanym domku. Zmieszczą się w nim zarówno ubrania 
i kosmetyki, jak i (oczywiście po przepakowaniu) jedzenie, ręczniki 
oraz koc, kiedy będziemy się wybierać na plażę. 
Plecak to też idealne rozwiązanie na piesze wycieczki – po górach 
czy innych „okolicznościach przyrody”, ale też i te miejskie. – 
W pierwszym przypadku warto postawić przede wszystkim na 
wygodę – sportowe plecaki z usztywnianymi plecami i regulo-
wanymi, grubymi, ale miękkimi szelkami, które będą się trzymać 
na swoim miejscu niezależnie od tego, czy akurat zbiegamy z pa-
górka, przeskakujemy przez strumyk czy wspinamy się na stromą 
ścianę – zauważa ekspertka. W miejskiej dżungli z kolei bardziej 
przydatny może się okazać lekki, niezajmujący właściwie miejsca 
plecak-worek, który sprawdzi się też w przypadku dzieci (mogą 
w nim nieść np. „swoją” wodę i kanapkę). Mimo niepozornego 
wyglądu w razie potrzeby może naprawdę sporo pomieścić – od 
produktów spożywczych na śniadanie pod wieżą Eiffela po kurtkę 
przeciwdeszczową, apteczkę i kosmetyczkę. Najlepiej szukać ta-
kiego, który będzie nie tylko ładny, ale też wykonany z wodood-
pornego materiału 
Dla tych, którzy chcą się czuć w pełni niezależni, wiedzą, że będą 
zmuszeni często na kogoś czekać albo po prostu lubią ciekawe ga-
dżety, strzałem w dziesiątkę może się okazać plecak z wbudowanym 
turystycznym krzesełkiem. Jest zaprojektowany tak, że jego rozło-
żenie zajmuje moment, a sama zawartość plecaka jest bezpieczna 
– na pewno nic się nie pogniecie.

Walizki na podniebne podróże

– Walizki z kolei to najlepszy wybór, jeśli planujemy podróż samo-
lotem i pobyt w hotelu. - Wybierajmy takie, które są wykonane ze 
sztywnego, trwałego materiału – nie jest podatny na odkształcenia 
i często dość „intensywną” przeprawę w luku bagażowym – przy-
pomina specjalistka marki KiK. Przy wyborze warto też zwrócić 
uwagę na ich kolor – czarne i gładkie są oczywiście bardzo ele-
ganckie, ale… w sklepie. Na lotnisku i w trakcie lotu bardzo łatwo 
o zadrapania i zabrudzenia, które na takiej powierzchni będą na-
tychmiast widoczne. W przeciwieństwie do samego koloru walizki 
– czerń jest bardzo popularna i przy oczekiwaniu na bagaż po wylą-
dowaniu możemy zacząć żałować, że nie postawiliśmy na soczysty 
pomarańcz, stylowy fiolet czy morski błękit.

Torby dla zmotoryzowanych

Najmniej praktycznym rozwią-
zaniem z punktu widzenia po-
dróżnika mogą okazać się torby. 
– Ich noszenie, zwłaszcza, kiedy 
są wypełnione ciężkimi przed-
miotami, jest uciążliwe dla kręgo-
słupa i sprzyja utrzymywaniu nie-
prawidłowej postawy. A przecież 
nie chcemy zafundować sobie bólu 
pleców czy otarć ramienia lub 
obitego biodra, kiedy powinniśmy 
wypoczywać – napomina ekspertka 
KiK i dodaje: są jednak sytuacje, 
w których takie torby się przydają. 
Na przykład, kiedy wybieramy się 
na rodzinny wyjazd własnym autem 
i możemy sobie pozwolić na zabranie 
większej liczby rzeczy. Wtedy na 
przykład wszystkie ubrania możemy 
włożyć do dużych walizek, a same 
buty lub kosmetyki do torby – będzie 
nam łatwiej się spakować, utrzymać 
porządek i po prostu wiedzieć, gdzie 
co jest. Torbę można później wykorzystać jako „bagaż podręczny”, 
kiedy w ramach wyjazdu planujemy wycieczkę nad wodę, do lasu 
czy miasta – łatwiej w niej odszukać potrzebne rzeczy – dodaje. 

Trzy przykazania  
sprawnego pakowania

A co z samą zawartością naszych bagaży? W tym przypadku trudno 
o uniwersalne rady, bo każdy ma własne potrzeby. Jest jednak kilka 
kwestii, o których warto przypomnieć – zwłaszcza tym, którzy 
nieustannie powtarzają ten sam błąd i pakują po prostu zbyt dużo 
rzeczy, które później muszą ze sobą dźwigać. 
Po pierwsze: zabierajmy ze sobą ubrania, które są niekłopotliwe. – 
To znaczy takie, które się nie gniotą, są wykonane z lekkich, szyb-
koschnących materiałów i takie, które nie zajmują dużo miejsca.
Po drugie: nie zabierajmy ze sobą zbyt dużo par butów. Tam, gdzie 
się da, chodźmy bez nich (po powrocie do mieszkania w mieście nie 
będzie na to tylu okazji!). – Jedna para sportowych, lekkich butów 
na bardziej wymagające wycieczki (również do lasu czy parku, gdzie 
mogą być kleszcze), dwie pary materiałowych espadryli, które pasują 
i do szortów, i do zwiewnych sukienek (to ważne, by zwłaszcza 
w upał nie chodzić cały czas w tych samych butach i dać „odpocząć” 
zarówno samym stopom, jak i butom, by nie zaczęły nas obcierać) 
oraz klapki pod prysznic i na plażę lub basen w zupełności wy-

starczą. Zarówno w przypadku mężczyzn, kobiet, jak i dzieci – 
podsumowuje stylistka KiK.
Po trzecie: bądźmy gotowi na nieprzewidziane sytuacje, ale nie 
dajmy się zwariować. - „Minimalistyczna” apteczka z plastrami, 
dużym bandażem, gumowymi rękawiczkami i środkami przeciw-
bólowymi w zupełności wystarczy, o ile regularnie nie zażywasz 
innych leków. W razie potrzeby apteki są na całym świecie, a na 
poważniejsze dolegliwości i w razie wypadków powinniśmy bez-
względnie mieć wykupione ubezpieczenie. Zwłaszcza, kiedy wy-
bieramy się za granicę – uczula ekspertka KiK. 
Na wakacjach ogromnym ułatwieniem są też oczywiście uniwersalne 
rozwiązania, np. żel aloesowy, który łagodzi podrażnienia po uką-
szeniach, opalaniu czy depilacji, a także ma działanie nawilżające 
i nadaje się do stosowania przez dzieci. Oprócz tego krem lub olejek 
z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (jedno opakowanie dla całej 
rodziny wystarczy – nie można ich używać w kolejnym sezonie, 
bo tracą swoje ochronne właściwości) oraz nawilżane chusteczki, 
którymi można z równym powodzeniem wytrzeć umorusaną lodami 
dziecięcą buzię, co „zapiaszczone” stopy po zejściu z plaży. 

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

CIĄG DALSZY ZE STR.1

Spakuj się i zachowaj spokój. Wakacyjny poradnik przedwyjazdowy

Co cię nie zabije, to cię wzmocni – prawda czy fałsz?
Jest taki stary dowcip o psychoterapii. Rozmawia dwóch znajomych: – Wiesz mam taki krępujący 
problem, moczę się w nocy. Byłem już u trzech lekarzy, ale nie mogą znaleźć żadnego powodu. – To 
może idź do psychologa. – Dobra rada, tak zrobię. Spotykają się ponownie po pół roku: – Byłem u psy-
chologa tak jak mi radziłeś. – I co? Przestałeś się moczyć? – Nie, ale teraz jestem z tego dumny.

Akceptacja słabości  
umacnia siłę?

Wiele haseł wywodzących się 
z różnych podejść do psycho-
terapii, różnego rozumienia 
sposobu uzyskiwania zdrowia 
czy wychodzenia z życiowych 
trudności przedostało się do tak 
zwanej psychologii potocznej.  
Frazesy, k tóre znajdujemy 
w memach, w mediach społecz-
nościowych, w ustach pseudoco-
achów (nie mam na myśli praw-
dziwych coachów, z rzetelnym 
przygotowaniem do zawodu, 
tylko szarlatanów, którzy próbują 
uzyskiwać wpływ na ludzi kon-
struując zgrabne, motywacyjne 
wypowiedzi, których efekt mija 
po upływie godziny) są nam – 
ludziom potrzebne. Rozumienie 
zjawisk jakie zachodzą w duszy 
człowieka nigdy nie będzie i nie 
powinno być domeną jedynie 
specjalistów wykształconych 
w tym kierunku. Często jednak 
sprowadzenie hasła, które w od-
powiednim kontekście terapeu-
tycznym może być znaczące i pro-
wadzić do lepszego rozumienia 
siebie, do roli utartego mitu 
spłyca jego znaczenie i sprawia, że 

jest nieprawdziwe. Tak bywa ze 
stwierdzeniami dotyczącymi roli 
słabości w życiu człowieka. Nie 
wystarczy zaakceptować swoją 
słabość, przyznać się do niej, czy 
wręcz w niej pogrążyć. Wyobra-
żenie, że terapia zamiast skłaniać 
do pracy nad sobą usankcjonuje 
mentalne lenistwo i wprowadzi 
pacjenta w stan samozachwytu 
nad własnymi wadami czy sła-
bościami jest częstą obawą zgła-
szaną przez osoby sceptycznie 
nastawione wobec psychoterapii. 
O co więc naprawdę chodzi z tą 
akceptacją słabości?

W pułapce systemu oceniania

Jesteśmy ludźmi i jako takich 
cechuje nas niedoskonałość. 
Każdego, także nas – terapeutów, 
również lekarzy, sędziów czy 
prezydentów. Niedoskonałość 
jest wpisana w nasz los niero-
zerwalnie. Dla każdego z nas 
ważne jest jednak to, aby być po-
zytywnie ocenianym. Wszyscy 
szukamy w swoim życiu autory-
tetów i często przeżywamy roz-
czarowanie, gdy te osoby okazują 
się ludźmi posiadającymi sła-
bości. Przypuszczalnie każdy 
chciałby być dla kogoś autory-

tetem – czy w związku z tym nie-
chlubne strony trzeba ukrywać? 
Od dziecka jesteśmy wdrażani 
w systemy oceniania – przez 
wiele lat w szkole, później w pracy. 
Zdarza się, że te systemy nie mo-
tywują nas do wysiłku i samo-
rozwoju, a do ukrywania swoich 
ograniczeń i trudności – „żeby 
się nie wydało”, że nie jesteśmy 
doskonali. Problem zaczyna się 
wtedy, gdy dokonujemy tego za-
kłamywania sami przed sobą. 
Kiedy złościmy się na innych za 
najmniejszy przejaw niedosko-
nałości, a sami podkreślamy wy-
łącznie własne mocne cechy. Przy 
takim sposobie funkcjonowania 
ujawnienie gorszego kawałka 
swojej osobowości może wywo-
ływać bardzo przykre emocje, 
wydawać się wręcz trudne do wy-
trzymania. Przyjęcie, że nie trzeba 
być zawsze „na piątkę”, aby móc 
pozostać w zgodzie ze sobą jest 
bardzo cennym uczuciem. Ak-
ceptacja słabości w takim układzie 
mogłaby wyrażać się na przykład 
w taki sposób: „zrobiłem coś, co 
ukazało moją słabą stronę, jest mi 
z tego powodu przykro, być może 
muszę przeprosić lub komuś za-

dośćuczynić, ale liczę na wyba-
czenie. To nie zmienia tego jakim 
jestem człowiekiem i że ogólnie 
myślę o sobie dobrze”. Słabość nie 
przekreśla człowieka – słabość go 
tworzy, bo nie ma ludzi idealnych.

Z nieperfekcją za pan brat

Przyzwyczajamy się do tego, żeby 
skupiać się na swoich mocnych 
stronach. W CV wypisujemy 
same swoje sukcesy i osiągnięcia, 
próbujemy zaprezentować się z jak 
najlepszej strony, bo to przekłada 
się na oceny, z których z kolei 
wynika nasza ścieżka awansu, 
kariery, sukcesu (lub nie). W me-
diach społecznościowych prezen-
tujemy tylko jasną stronę życia – 
chcemy, żeby inni widzieli jacy je-
steśmy świetni. Kto jednak potrafi 
sam przed sobą (nie na głos, ale 
właśnie wobec siebie) przyznać, 
że jako człowiek jest istotą nie-
doskonałą, że ma jakieś niskie 
cechy osobowości, które czasem 
się ujawniają? Przyznać i nie 
spodziewać się za to kary? Świa-
domość wad i ograniczeń może 
pozwolić zapanować nad nimi 
tak, żeby nie krzywdzić innych 
(ani siebie). Jeśli nie jesteśmy ich 
świadomi, tracimy na nie wpływ.

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



3Informacje, Reklamy

„ŻONKILOWE POLA NADZIEI”
 - rozmowa z Anną Tataruch, koordynatorką akcji na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, z udziałem uczniów tenczyńskiej szkoły.
 » „Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila” działa w Zespole Szkół 

w Tenczynku od 2003 roku. Dlaczego postanowiła Pani 
wraz z uczniami wspierać właśnie Hospicjum Św. Łazarza? 
I jak zrodziła się idea, by tak młodzi ludzie zaangażowali się 
w niesienie pomocy osobom terminalnie chorym?

Wszystko zaczęło się kiedy mieszkałam w Krakowie – dzielnica Nowa 
Huta. Jako dziecko pamiętam czas budowania Hospicjum, ponieważ 
można powiedzieć sąsiadowałam z ulicą, na której teraz znajduje się bu-
dynek. Choć wiele wtedy jeszcze nie rozumiałam z celu tego miejsca, to pa-
miętam, że moi rodzice wspierali jak tylko się dało budowę Hospicjum, gdyż 
wiadomo, że było wielu zwolenników, jak i przeciwników. Rozpoczęłam 
pracę w szkole tenczyńskiej i zrodził się pomysł by zarazić młodzież pracą 
i pomocą dla ludzi, którzy tam przebywają, a których czas jest wyliczony. 
I tak powstał „Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila”, który został oficjalnie 
zarejestrowany w hospicyjnym wolontariacie. Działamy już szesnaście lat. 
Warto pochwalić się, że w 2016 roku nasz klub otrzymał tytuł  Lidera roku 
za pracę na rzecz Hospicjum. W międzyczasie moje losy zostały związane 
z tym miejscem bardzo osobiście, ponieważ moja mama w swojej chorobie 
nowotworowej została objęta opieką hospicjum domowego. To był trudny 
dla mnie czas, ale obiecałam sobie, że będę niosła pomoc ludziom chorym 
dopóki starczy mi sił i będę pomocą zarażała młodych ludzi. 
 » Czy według Pani młodzież chętnie angażuje się w pomoc 

innym? Wiele mówi się teraz o panującej wokół znieczulicy, 
o braku empatii, o konsumpcyjnym podejściu do życia, jednak 
z drugiej strony widzimy wciąż mnóstwo najróżniejszych 
działań charytatywnych, w które angażuje się bardzo wielu 
młodych ludzi, robiąc to z sercem i oddaniem…

O tak, młodzież jest chętna do pomocy innym. Każdego roku do szkolnego 
wolontariatu zgłasza się wielu uczniów. Myślę, że akcje, wyjazdy uwraż-
liwiają młodych ludzi na niesienie pomocy. Przed każdą akcją prowadzę 
wśród uczniów pogadankę na temat akcji, komu niesiemy pomoc i z czym 
mogą się spotkać podczas akcji. Reakcje ludzi są różne. Młodzi ludzie 
– szkolni wolontariusze - sami doświadczają zachowań ludzi. Niejed-
nokrotnie po akcji opowiadają ze łzami w oczach, jak ktoś dziękował im 
za pomoc na rzecz Hospicjum, gdyż jakiś jego bliski przebywał, odszedł 
w tym miejscu. Wiem, że te chwile poświęcone by wysłuchać drugiego 
człowieka są dla nich dobrą nauką i czują się dumni, że to oni mogli danej 
osoby wysłuchać, uśmiechnąć się, pocieszyć, a jednocześnie rośnie w nich 
poczucie, że pomagają w słusznej sprawie. Młodych ludzi trzeba zachęcać 
do pomagania w każdym czasie i w każdy sposób i nie bać się przybliżać 
im tego, że istnieje świat ludzi chorych, umierających. 
 » Proszę opowiedzieć, na czym polega idea „Żonkilowych Pól 

Nadziei” i jak w tym roku przebiegała akcja.
Akcja „Pola nadziei” rozpoczyna się zawsze w marcu „Żonkilowym 
marszem” po ulicach Krakowa, a kończy w maju, na uroczystym pod-
sumowaniu prac na rzecz Hospicjum. Podczas tej akcji organizowane są 
kwesty w każdym miejscu (sklepy, kościoły, cmentarze, festyny, szkoły, 

przedszkola, tramwaj), z których dochód przeznaczony jest na rzecz ludzi 
terminalnie chorych. Nasza szkoła stara się w tych miesiącach wziąć jak 
największy udział w akcjach organizowanych przez hospicjum. Podczas 
tegorocznej akcji „Pola nadziei” nasi wolontariusze kwestowali przy ko-
ściele Zesłania Ducha św. w Krakowie, jeździli „Żonkilowym tramwajem” 
po Krakowie. W tym dniu, każdy pasażer takiego tramwaju nie kasował 
biletu, ale mógł wspomóc akcję i zasilić konto hospicjum swoim datkiem. 
Potem zrodził się pomysł rodziców dzieci klasy Va , wychowawcy p. Macieja 
Miśkowicza, aby wychowankowie sami od siebie zrobili coś, dzięki czemu 
zasilą konto Hospicjum. I tak zorganizowany został w szkole kiermasz 
połączony z kwestą, na którym to można było zakupić zrobione przez 
uczennice bransoletki i zakładki, upieczone przez rodziców mufinki, ko-
lorowe balony lub wpleść sobie warkoczyk we włosy. Dużą popularnością 
cieszyła się także loteria fantowa zorganizowana w szkolnej bibliotece. 
Warto zauważyć, że akcja wyszła również poza mury szkoły i za zgodą 
Pani Marzeny Kubin – dyrektora Przedszkola w Tenczynku kwesta na 
rzecz Hospicjum, czyli dalsza część kiermaszu, miała miejsce na pikniku 
przy przedszkolu. Akcja ogólnie przyniosła zysk w wysokości 3.990,90 zł.
Wszystkim bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie. Oprócz tych 
akcji organizujemy również zbieranie zakrętek pod hasłem „Zakręceni 
dla hospicjum”. 
 » Uczniowie zbierający w tym roku datki w „Żonkilowym 

Tramwaju”, mówili o bardzo pozytywnym nastawieniu 
mieszkańców Krakowa do samej idei, a także faktu 
zaangażowania w nią młodych ludzi…

Tak, rzeczywiście nastawienie mieszkańców na takiego rodzaju akcje 
jest bardzo pozytywne. Myślę jednak, że takie nastawienie związane jest 
również z nastawieniem wolontariuszy do pracy podczas takiej akcji. Proszę 
mi wierzyć, że taka kwesta wcale nie jest łatwa, ale nasi wolontariusze dają 
radę. Zawsze są pozytywnie nastawieni do akcji, uśmiechnięci, kultu-
ralni, rozmowni, wyrozumiali i niejednokrotnie pomocni, gdy np. trzeba 
pomóc starszej osobie wsiąść do tramwaju. Jak okazuje się, realizują się 
pod wieloma względami. Przeżywają różnego rodzaje emocje i są ciekawi 
rezultatów swojej akcji. Udało się w tegorocznej akcji „Żonkilowy tramwaj” 
naszym wolontariuszom zebrać do puszek 1.521,89 zł. Tramwaj jeździł po 
Krakowie przez 3 dni.
 » Jak jeszcze można wesprzeć chorych z Hospicjum Św. Łazarza?

Wesprzeć może każdy i zawsze tam, gdzie widoczna jest puszka Hospicjum, 
która jest pod względem wyglądu wyjątkowa. Na niej widnieją żonkile, 
czyli symbol akcji „Pola nadziei” lub kiedy jest na to czas, można przekazać 
1% podatku, a także bez względu na czas zasilić konto Hospicjum każdym, 
choćby najmniejszym datkiem. Konto do wpłat można znaleźć na stronie 
internetowej: www.hospicjum.krakow.pl
 » Dziękuję i życzę nieustającej satysfakcji z pomocy 

potrzebującym oraz wciąż rosnącego grona wolontariuszy 
tenczyńskiej szkoły.

 v Rozmawiała Sylwia Mossakowska
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B.A. Paris : Pozwól mi wrócić                                                                                                       
Dwanaście lat temu we Francji ginie w tajemniczych 
okolicznościach młoda kobieta. Finn, narzeczony 
Layli, z początku podejrzewany o jej zabójstwo, 
w końcu oczyszczony z zarzutów, układa sobie na 
nowo życie. Sprawy się komplikują kiedy znajduje 
się świadek, który twierdzi, że widział zaginioną 
przed laty kobietę. 

Geraint Jones : Krwawy las
To interesujący debiut pisarski Gerainta Jonesa - 
żołnierza, który odbył trzy misje w Iraku i w Afga-
nistanie. Napisana z perspektywy szeregowego 
żołnierza ukazuje jedną z najkrwawszych bitew, 
która wstrząsnęła posadami Imperium Rzymskiego.

Iza Michalewicz, Jerzy Danilewicz : 
Villas                                                                    

W szarych czasach PRL-u Violetta Villas była jak ma-
lowany ptak. W latach 60. stała się na dwie dekady 
jedną z muzycznych ikon, towarem eksportowym. 
Często krytykowana w Polsce za styl i ekstrawa-
gancję, za granicą przyjmowana była entuzjastycznie 
zarówno przez publiczność, jak i recenzentów. Za-
chwycano się jej głosem. Pisano, że jest białym 
krukiem wokalistyki. 
 

Alicja Sinicka : Winna
Wendy to dwudziestopięcioletnia kobieta, którą 
nieoczekiwanie zdradził ukochany mężczyzna. 
Oprócz tego, bohaterka od wielu lat obwinia się 
o śmierć brata, która całkowicie zmieniła jej rodzinę. 
Pewnego dnia Wendy poznaje Jima – przystojnego 
wojskowego, którym jest mocno zauroczona. Boha-
terce wydaje się, że w końcu znalazła swoją oazę 
spokoju do czasu, aż na horyzoncie pojawia się 
niebezpieczeństwo.

Małgorzata Strękowska-Zaremba :  
Dom nie z tej ziemi

Zło, które rządzi tym domem, to przemoc. To ona 
zmienia miejsce, które powinno być bezpiecznym 
azylem i oazą spokoju, w piekło. Ta książka może 
pomóc dzieciom, których dotyka przemoc domowa, 
ale również może być pomocna dla ich rówieśników. 
Dzięki temu mogą bardziej zwracać uwagę na zacho-
wanie swoich koleżanek i kolegów. Może uda im się 
dostrzec niepokojące symptomy i komuś pomóc.

Wojciech Chmielarz : Farma lalek 
Pozorny spokój miasteczka Krotowice zakłóca zgło-
szenie przez rodziców na policję zaginięcia jedena-
stoletniej Marty. Prowadzone śledztwo szybko wiąże 
fakt zniknięcia z pedofilem. Okazuje się jednak, że 
sprawa jest o wiele bardziej zawiła, ślady śledztwa 
prowadzą do makabrycznego odkrycia w pobliskiej, 
nieczynnej od dawna kopalni uranu, gdzie swego 
czasu umiejscowione było sanatorium radonowe.

Tomasz Samojlik : Dumny bielik                                                                                    
Żubr Pompik. Wyprawy to seria, w której dzieci 
wraz z sympatyczną żubrzą rodziną poznają polskie 
parki narodowe. W siódmym tomiku serii rodzina 
żubrów przeprawi się na malowniczą wyspę Wolin, 
by zwiedzić Woliński Park Narodowy. Tam, wśród 
pięknych starych drzew dostrzegą ogromnego 
ptaka – bielika… 

Bill Clinton , James Patterson :  
Gdzie jest prezydent                                                                       

To się za chwilę wydarzy. Najgroźniejszy atak terrory-
styczny w historii rozpocznie się za 6… 5… 4… Zniknie 
wszystko. Dostęp do wody, prądu, twoich oszczęd-
ności. Nie zadzwonisz do rodziny. Nie będziesz 
wiedział, co się dzieje. Nie spodziewałeś się, że to 
może dotyczyć także ciebie. Ktoś tylko czeka, by 
zrealizować swój plan. Ma sprzymierzeńca w Białym 
Domu. Wystarczy, że wpisze hasło…

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Po raz szesnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało, w dniach 8 - 15 maja 2019 r., Tydzień Bibliotek - ogólno-
polski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2019 odbywała się pod 
hasłem: „#biblioteka”
Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, im-
prezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona 
w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka bi-
blioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie 
poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi 
usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia po-
tencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy 
o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych techno-
logii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim pod-
kreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.
Biblioteka w Tenczynku po raz siódmy włączyła się w świętowanie 
tych dni, organizując cztery spotkania z czytelnikami. Pierwsze 
odbyło się 8 maja, i było to spotkanie autorskie z Mieczysławem 
Czumą. Pan Mieczysław Czuma – dziennikarz, publicysta, poeta, 
autor i współautor popularnych książek o Krakowie zabrał  tenczyń-
skich  przedszkolaków w barwną, wierszowaną  podróż po starych 
uliczkach Krakowa, jego zabytkach, legendach i obyczajach. A w tle 
usłyszeliśmy  piosenki autora o Krakowie, w wykonaniu Marty 
Bizoń. Pan Mieczysław zaczarował nas wszystkich. Dziękujemy 
pięknie!!!  W drugi dniu świętowania pojawiły się afrykańskie 
klimaty. A to za sprawą tenczyńskich przedszkolaków „Leśne 
Duszki” i wychowawczyni Doroty Giszczyńskiej, którzy przygo-
towali mądre i pouczające przedstawienie o przyjaźni „Lew o złotym 
sercu”. Na spektakl zaprosiliśmy tenczyńskich pierwszoklasistów. 
Bardzo im się podobał, a przy okazji była to dobra sposobność do 
wspólnej zabawy. W piątek 10 maja było u nas kolorowo, folkowo, 
wesoło, ze śpiewem i tańcem. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiej-
skich „Tenczynianki” za uświetnienie Tygodnia Bibliotek swoim 
wspaniałym występem „Muzycznie i na ludowo”, z udziałem klas 
drugich ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku. Ostatnie spotkanie 
w ramach Tygodnia Bibliotek miało miejsce 15 maja. Pierwszokla-
siści z Zalasu obejrzeli w teatrzyku kamishibai (japoński papierowy 
teatr) ekologiczną opowieść o przygodach pingwina Pingo. Cieszy 
nad wyraz dojrzały odbiór przesłania dotyczącego ochrony środo-
wiska naturalnego. Pożegnaliśmy się słowami: „Do zobaczenia”! 
Wszystkim, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem uświetnili 
tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękujemy. 

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

CZTERY PORY POEZJI
„…dobrze, że jest jeszcze  

taki kraj, który jest wszędzie i nazywa się Poezja”
Ewa Lipska

Miło nam poinformować, że 
w naszej Bibliotece powstaje 
Klub „Cztery Pory Poezji” im. 
Marty Dąbkowskiej. Chcieli-
byśmy cztery razy w roku spo-
tykać się z poetami, ich twór-
czością, muzyką i  piosenką 
poetycką. Pierwsze spotkanie 
z tego cyklu odbędzie się 12 
września 2019 r., a gościć bę-
dziemy jedną z najwybitniej-

szych poetek współczesnych Ewę 
Lipską, autorkę kilkudziesięciu 
tomików poetyckich, laureatkę 
wielu nagród, w tym ostatnio Po-
etyckiej Nagrody Silesius za cało-
kształt twórczości. Klub będzie 
prowadziła Teresa Nowak.
Już teraz zapraszamy na to nie-
zwykłe wydarzenie do Biblioteki 
Miejskiej w Krzeszowicach 12 
września o godz. 18.00.

UWAGA! AKCJA 
ZAKRĘTKOWA!

Krzeszowicka Bibl ioteka zbiera plast ikowe  
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
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Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

KWAS HIALURONOWY–  CZYM JEST I JAK DZIAŁA?

Najwięcej, bo aż połowa kwasu hialuronowego znaj-
dującego się w ludzkim organizmie, zlokalizowana jest 

w skórze. Tam odpowiada za prawidłowe nawodnienie i 
młody wygląd skóry. Ta wyjątkowa substancja ma szcze-

gólną właściwość wiązania wody. Jedna cząsteczka kwasu 
hialuronowego może wiązać aż 250 cząsteczek wody. Jednak 

gdy wraz z wiekiem jego ilość stopniowo się zmniejsza, 
dochodzi do degradacji tkanek, w których się znajduje. W 

efekcie skóra wysusza się, wiotczeje i pojawiają się zmarszczki. 
Dlatego,  należy uzupełniać niedobory kwasu hialuronowego 

dostarczając go z zewnątrz w formie zastrzyków lub kremów.

W trakcie licznych zabiegów przeciwstarzeniowych (jakie wy-
konujemy w naszym gabinecie),  wprowadzamy w głąb naskórka 

preparaty zawierające kwas hialuronowy, który następnie doskonale 
nawilża i wypełnia zmarszczki, a także:

• podnosi owal twarzy
• ujędrnia i rewitalizuje skórę

• wygładza zmarszczki w okolicy dekoltu i szyi
• modeluje i powiększa usta

W te upalne dni, kiedy nasza skóra jest podrażniona przez słońce i sucha, 
musimy zadbać o jej nawodnienie. W zadaniu tym pomogą nam kosmetyki 

z kwasem hialuronowym. Ultranawilżające kosmetyki z 3 rodzajami kwasu 
hialuronowego. Rekomendowane do pielęgnacji skóry suchej, ale też ideal-

nie nadające się również dla cery dojrzałej. W skład linii wchodzi mleczko, 
tonik, peeling, krem, perły pod oczy oraz eliksir mocno nawilżający skórę.

Eliksir zawiera:

• Hyacare Filler CL - usieciowany kwas hialuronowy - wypełniacz zmarszczek i 
bruzd o zdolności do wiązania wody. Działa niczym „magnez wilgoci”, przyciąga 
wodę z głębszych warstw dermy i „wypycha” skórę ku górze.

• Epidermist 4.0 -  morski egzopolisacharyd, odpowiedzialny za tzw. hydro-
-pamięć. Stymuluje różnicowanie komórek skóry: fibroblastów.

• Cristalhyal - wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, który ze względu na 
swój rozmiar nie penetruje w głąb skóry, a przylega do niej tworząc jednolity 
film, który ogranicza odparowywanie wody z powierzchni naskórka.

Eliksir chroni przed podrażnieniami skóry i gwarantuje długotrwałe nawilżenie. 

Idealnie na lato sprawdzi się Spray z kwasem 
hialuronowym:
• dedykowany do codziennej pielęgnacji 

cery narażonej na szkodliwy wpływ 
suchego powietrza, wiatru i słońca

• szczególnie przydatny dla osób 
przebywających w pomieszczeniach 
klimatyzowanych

• zawarty w produkcie kwas hialuronowy 
nawilża i odmładza skórę, czyniąc ją 
gładką i jędrną 

• woda termalna odświeża, koi i dodaje bla-
sku nawet najbardziej zmęczonej skórze

• produkt idealnie sprawdza się do odświe-
żenia skóry w ciągu dnia, pozostawiając 
makijaż w nienaruszonej formie

 
Warto zaznaczyć, że najskuteczniejsze 
kremy z kwasem hialuronowym zawierają:
• wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy, który tworzy na skórze film 

wilgoci - barierę ochronną zapobiegającą utracie (odparowywaniu) 
wody z naskórka

• i niskocząsteczkowy, który wnika w naskórek, uszczelnia go,  
nawilża i wypełnia

Kremy z kwasem hialuronowym są jak najbardziej bezpieczne w stosowaniu. 
Mogą być stosowane  niezależnie od wieku. Domowa kuracja z dobrze dobra-
nymi produktami składa się na sukces zabiegu. Dlatego pomoc kosmetologów 
w doborze kosmetyków do pielęgnacji domowej jest nieodzownym elemen-
tem dobrej kuracji. To kosmetolog dzięki swojej wiedzy i  doświadczeniu 
powinien przedstawić klientowi odpowiednie kosmetyki.

Zapraszamy Panie i Panów, którzy chcą dobrze poznać swoją skórę, na 
profesjonalną komputerową analizę skóry. Pomożemy przeanalizować 
parametry skóry w obszarze: struktury, nawilżenia, natłuszczenia, wielkości 
porów, złuszczenia i zmarszczek, a także ułożyć indywidualną, prawidłową 
pielęgnację domową, dopasowaną do Państwa potrzeb. 

Instytut Urody Elf został wyróżniony przez największą, polską firmę 
kosmetyki profesjonalnej. Został objęty patronatem tej firmy i nazwany 
Beauty Salonem. Dzięki temu możemy Państwu oferować najbardziej 
zaawansowane zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej, a także 
profesjonalne kosmetyki w cenach promocyjnych. 

 

Tylko u nas profesjonalne kosmetyki  
z kwasem hialuronowym 50% taniej!

 
Zapraszają serdecznie kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf  

 
* ceny promocyjne kosmetyków do wyczerpania zapasów

Kwas hialuronowy jest powszechnie nazywany „eliksirem młodości”. Jest substancją, która naturalnie występuje w organizmie 
człowieka. Występuje w skórze, w mazi stawowej i ciele szklistym oka. Jest składnikiem płynów ustrojowych, tkanki łącznej, 
a także budulcem ścian naczyń krwionośnych. Badania naukowe dowiodły, że kwas hialuronowy wspomaga zwalczanie stanu 
zapalnego i przyśpiesza gojenie się ran pooperacyjnych, wrzodów i oparzeń.

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży

99 zł 
Teraz 
45 zł*

52 zł 
Teraz 
26 zł*
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KOKOSZA. GROSZ DO GROSZA
Do Nowej Góry w czerwcu zawitała Kokosza. Klub przy Rynku wraz z dziećmi 
z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w projekcie Kokosza, grosz do 
grosza. Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci w zakresie idei, sposobów 
i nawyków oszczędzania. 
Poprzez uczestn ic t wo w projekc ie 
uczniowie szkoły mają szansę poznać 
funkcje, wartość pieniądza i sposoby 
oszczędzania. Projekt ma za zadanie pro-
mować i uczyć dzieci bycia gospodarnym, 
oszczędnym i przedsiębiorczym. Podczas 
zajęć smyki mogły zobaczyć pieniądze 
którymi posługujemy się w naszym kraju 
a na karcie zadań metodą frottage odry-
sować monety. Największą radość sprawiło 
dzieciom projektowanie własnych bank-
notów. Na koniec zajęć dzieci ułożyły 
puzzle z przysłowiem Grosz do grosza 
a będzie kokosza po której przeprowadzi-
liśmy burzliwą dyskusję i dzieci jedno-
głośnie stwierdziły, że warto oszczędzać. 
Klub jest jedyną świetlicą w Polsce która 
wzięła udział w projekcie. 

 v www.ckiskrzeszowice.pl
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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. 

Dzień Dziecka w Nielepicach
Dzięki uprzejmości Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach dzieci z Nie-
lepic w wyjątkowy sposób świętowały swoje święto. Imprezy nie popsuł 
padający deszcz. Stojąc i patrząc z boku przypomniało mi się moje dzie-
ciństwo, gdzie nie było komputerów, internetu... Czas spędzony w Stad-
ninie pokazał, że można żyć bez współczesnych „wynalazków”.
O godzinie 16.00, około 50 
dzieci zebranych w miej-
scowym parku zostało przewie-
zionych zaprzęgami konnymi 
do Stadniny.
Po przybyc iu na miejsce 
Pan Marian Mikołajewicz 
w ciekawy sposób opowiedział 
dzieciom wiele ciekawostek 
związanych z końmi, jak i też 
zwierzętami jakie można było 
spotkać w prowadzonym przez 
Niego gospodarstwie agrotu-
rystycznym. Następnie dzieci 
miały okazję pojeździć na ko-
niach, samodzielnie wyrobić 
i upiec podpłomyki. Dużym 
powodzeniem cieszył się tor 
przeszkód. Na zakończenie 
naszej uroczystości, odbyło się 
wspólne pieczenie kiełbasy, nie 
na grillu, ale tak jak dawniej - 
na dzidkach. Na łasuchów 
czekały pyszne naleśniki przy-
gotowane przez Panią Barbarę 
Mikołajewicz. Narodził się 
pomysł, aby powtórnie zawitać 
do Stadniny we wrześniu na 
pieczone ziemniaki.
Bardzo dziękujemy Państwu 
Mikołajewiczom za bezinte-
resowne zorganizowanie Dnia 
Dziecka na terenie Stadniny. 
Pani Joannie Dam dziękujemy 
za wykonane zdjęcia.

 v Stanisław Dam  
Sołtys Nielepic

Sprzęt od WOŚP dla 
województwa małopolskiego

W dniach 7-9 maja odbył się 52. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP - absolutnie 
rekordowy konkurs w historii Fundacji – poświęcony zakupowi najbardziej 
zaawansowanych i najdroższych urządzeń medycznych. Część ze sprzętu, za-
kupionego za astronomiczną łączną kwotę 106 milionów złotych, trafi również 
do województwa małopolskiego.
- Po rekordowym Finale mamy 
za sobą rekordowe zakupy sprzętu 
medycznego – powiedział Jerzy 
Owsiak, Prezes Zarządu Fun-
dacji WOŚP. – 106 mln złotych 
wydanych na sprzęt medyczny 
to prawdziwy kosmos! W ten 
właśnie sposób od samego po-
czątku naszej działalności rozli-
czamy społeczne pieniądze, które 
w zaufaniu przekazują nam Polacy 
w czasie styczniowych Finałów. To 
święto społeczeństwa obywatel-
skiego i sedno działań organizacji 
pozarządowych – udało nam się 
po raz kolejny w sposób absolutnie 
bezprecedensowy wesprzeć nasz 
publiczny system opieki zdro-
wotnej sprzętem najwyższej świa-
towej klasy. Dziękuję więc z całego 
serca wszystkim Polakom, którzy 
4 miesiące temu zdecydowali się 
wesprzeć nas swoimi pieniędzmi. 
Dziś, zaledwie po 4 miesiącach od 
Finału, mówimy im – Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy Wa-
szego zaufania nie zawiodła, co już 
niebawem zobaczycie w szpitalach 
w całej Polsce.
Sprzęt powędruje do 28 ośrodków 
z całej Polski. Do województwa 
małopolskiego trafią:
•	 CT - tomograf komputerowy 

64-rzędowy SIEMENS - do 
Wojewódzkiego Specjali-

stycznego Szpitala Dzie-
cięcego im. św. Ludwika 
w Krakowie (ul. Strzelecka 2)

•	 Stacjonarny aparat RTG te-
lekomando SIEMENS - do 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie (ul. 
Wielicka 265).

W sumie, w ramach trzydniowych 
negocjacji z oferentami, orkiestra 
kupiła 55 urządzeń medycznych 
dla szpitali w całej Polsce:
•	 15 stacjonarnych aparatów 

RTG – zwyciężyły oferty 
firm AGFA (5 urządzeń) oraz 
SIEMENS (10 urządzeń).

•	 9 rezonansów magnetycznych 
– zwyciężyły oferty firm 
SIEMENS (5 urządzeń) oraz 
GE (4 urządzenia)

•	 9 tomografów kompu-
terowych klasy wyższej 
– zwyciężyły oferty firm 
SIEMENS (5 urządzeń) oraz 
TMS oferującej aparaty marki 
Canon (4 urządzenia)

•	  tomografy komputerowe 
klasy premium – zwyciężyły 
oferty firm SIEMENS (2 szt.) 
oraz TMS oferującej aparaty 
marki Canon (2 urządzenia)

•	 9 kardiomonitorów do pracy 
w środowisku rezonansu 
magnetycznego – zwyciężyła 
oferta firmy VIRIDIAN 

•	 9 aparatów do znieczuleń 
przeznaczonych do pracy 
w środowisku rezonansu 
magnetycznego – zwyciężyła 
oferta firmy VIRIDIAN.

„ŁAŃUCH PRZEŻYCIA”  
W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE

Każdy z nas, również bibliotekarz, może stać się świadkiem wypadku lub nagłego 
zachorowania, które będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszko-
dowanej. Ponieważ czas niezbędny na przybycie pierwszych zespołów ratunkowych 
to co najmniej kilka minut, bardzo ważne jest podjęcie właściwych działań mających 
na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia. 
Warto zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i odważnie przystąpić do 
działania, gdy zajdzie taka potrzeba. 
Z tą myślą, 8 maja (Dzień Biblio-
tekarza) pani Dyrektor MGBP 
w Krzeszowicach Klaudia Wę-
grzyn, zaprosiła swoich pracow-
ników na szkolenie „Łańcuch 
przeżycia”.
 Łańcuch przeżycia to łatwy do 
zapamiętania schemat czterech 
kroków, do których odwoływanie 
się w sytuacjach zagrożenia ludz-
kiego życia może wpłynąć na po-
prawę ponurych statystyk.
Ogniwa łańcucha przeżycia są uni-
wersalne - obowiązują niezależnie 
od przyczyn zatrzymania krążenia. 
Na łańcuch przeżycia składają się:
•	 wczesne rozpoznanie zatrzy-

mania krążenia i wezwanie 
w yk wa l i f ikowanych s łużb 
ratowniczych,  

•	 wczesne podjęcie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej (masaż 
serca i sztuczne oddychanie)

•	 wczesna defibrylacja -  polega 
na z a s tosowan iu impu l su 
elektrycznego prądu stałego 
o określonej energii poprzez po-
wierzchnię klatki piersiowej lub 
bezpośrednio na mięsień serca, 
w celu wygaszenia najpoważ-
niejszych zaburzeń rytmu serca – 
migotania komór (o ile zachodzi 
taka potrzeba), 

•	 wczesne wdrożenie zaawan-
sowanych zabiegów resuscy-
tacy jnych i fachowa opieka 
poresuscytacyjna. 

Krzeszowicka bibl ioteka go-
ściła druhów z OSP w Nawo-
jowej Górze: Wiktorię Drzewniak 

i Dominika Matysika, którzy na 
środowym spotkaniu przeprowa-
dzili kurs udzielania pierwszej 
pomocy. Na wstępie dowiedzie-
liśmy się o tym, jak ważnym ele-
mentem, niezbędnym do udzielenia 
pomocy i zapewniającym nam bez-
pieczeństwo są rękawiczki oraz jak 
należy je ściągać, aby nie doszło do 
zakażenia. Druhowie przypomnieli 
również o aspektach prawnych za-
pisanych w kodeksie cywilnym, do-
tyczących niesienia pomocy, a także 
o podstawowych numerach alar-
mowych przydatnych do powiado-
mienia odpowiednich służb.
W kolejnej części spotkania po-
znaliśmy schemat postępowania 
krok po kroku, pomocny do okre-
ślenia stanu ofiary tzw. wywiad 
SAMPLE. Na f ilmie pokazane 
zostały  pozycje układania poszko-
dowanego w zależności od rodzaju 
wypadku, m.in. pozycja boczna 
bezpieczna, czterokończynowa czy 
przeciwwstrząsowa. Przechodząc 

do najważniejszej części kursu,  
druhowie pokazali na fantomie 
w jaki sposób przeprowadzić RKO, 
czyli resuscytację krążeniowo-
-oddechową. A następnie każdy 
z bibliotekarzy mógł poćwiczyć tę 
czynność. Mieliśmy okazję również 
zobaczyć i poćwiczyć na jakiej za-
sadzie działa defibrylator, a także 
jak należy postępować m.in. przy 
udarze mózgu, padaczce, czy w sy-
tuacji pojawienia się ciała obcego.
Pomysł na taką formę spędzenie 
naszego święta był bardzo tra-
fiony. Poznaliśmy najważniejsze 
zasady pierwszej pomocy. Może 
się ona okazać przydatna, w pracy. 
Mimo, że o pierwszej pomocy nie 
myślimy na co dzień, może ona 
uratować życie nam, naszym użyt-
kownikom lub  współpracownikom. 

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna w 

Tenczynku
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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

Kotlety ziemniaczane  
z kiszoną kapustą
Kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą powstały z resztek, które zostały 
po obiedzie. Popatrzyłam na tych kilka łyżek ugotowanych ziemniaków, na 
resztkę kapusty zasmażanej z kminkiem i pomyślałam - raz kozie śmierć, 
przetestujemy:) I tak powstały kotlety, które tylko mignęły w kuchni..., a za 
to padało pytanie - jako to, nie ma więcej? Odpowiedź mogła być tylko 
jedna - trzeba było zjeść mniej na obiad :)

A przy okazji - jest to przepis, 
jak wykorzystać resztki z obiadu 
i nie wyrzucać jedzenia.
 
Kotlety ziemniaczane  
z kiszoną kapustą 

• ziemniaki pure  
około 20 dkg 

• kapusta zasmażana  
około 5 łyżek 

• pieprz około 1/2 łyżeczki
• 2 jajka 
• bułka tarta
• olej do smażenia

Ziemniak i dok ładnie w y-
mieszać z kapustą zasmażaną 
i jajkami. Doprawić pieprzem. 
Uformować w rękach (zmoczyć 
zimną wodą – masa nie będzie 
się kleić do rąk) kotlety, ob-
toczyć w bułce tartej. 
Rozgrzać ole j  na pate ln i 
i smażyć kotlety na rumiano. 
Podawać c iepłe ,  uwaga - 
szybko znikają :) 

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

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

BŁONNIK POKARMOWY I JEGO NIEZWYKŁE 
WŁAŚCIWOŚCI - WYJAŚNIA DIETETYK NATURHOUSE
Błonnik to, mówiąc najprościej,  pozostałość 
komórek roślinnych oporna na trawienie 
przez enzymy przewodu pokarmowego czło-
wieka. Dzieli się na frakcję nierozpuszczalną oraz rozpuszczalną w wodzie. 
Błonnik nierozpuszczalny znaj-
dziemy przede wszystkim w pro-
duktach pełnoziarnistych, orze-
chach, brązowym ryżu, bro-
kułach, pomidorach, cukinii 
oraz rodzynkach i winogronach. 
Do zadań frakcji nierozpusz-
czalnej zaliczamy zapobieganie 
wzdęciom i zaparciom poprzez 
wzrost liczby wypróżnień oraz 
przyspieszenia perystaltyki 
jelit. Błonnik nierozpuszczalny 
wiąże także wodę, nadmiar 
kwasu solnego z żołądka oraz 
toksyny i metale ciężkie. Drugą 
z frakcji, czyli błonnik rozpusz-
czalny znajdziemy w płatkach 
owsianych, soczewicy, jabłkach, 
t ruskawkach, selerze czy 
marchwi. Jego głównym za-
daniem jest dawanie poczucia 
sytości, obniżenie stężenia cho-

lesterolu czy spowolnienie tra-
wienia węglowodanów. 
Mówiąc o błonniku warto wspo-
mnieć o diecie bogatoresztkowej, 
a mówiąc prościej wysokobłon-
nikowej. Polega ona na stop-
niowym zwiększeniu podaży 
błonnika do około 40 gramów 
na dobę. Nie można także po-
minąć ważnego aspektu tej diety 
jakim jest zwiększone zapotrze-
bowanie na wodę, której należy 
spożywać 2-2,5l na dobę. Dieta 
bogatoresztkowa ma pobudzić 
pracę jelit, wypełnić żołądek, 
dając uczucie sytości. Znajduje 
ona zastosowaniu głównie 
w leczeniu wzdęć i zaparć, ale 
także w dietoterapii cukrzycy, 
podwyższonego poziomu cho-
lesterolu oraz otyłości, dzięki 
zmniejszeniu energetyczności 

diety. W naszym gabinecie przy 
ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie 
prowadzimy także ten rodzaj 
diety. Jeśli wymienione dolegli-
wości są Ci bliskie- zapraszam 
na konsultację, pierwsza wizyta 
u nas jest bezpłatna. 

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

dietetyk Natalia Jekiel
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MOCNE KOŚCI PRZEZ CAŁE ŻYCIE !!!

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.

Suplementy diety Wellness by Oriflame zostały wzbogacone 
o WAPŃ pochodzenia morskiego i witaminę D.

Wapń i witamina D są niezbędne dla budowy kości i utrzyma-
nia ich w zdrowiu na wszystkich etapach naszego życia. 
Nasze ciało nie produkuje wapnia, dlatego musi otrzymać go 
z pożywienia. 

Suplement z opatentowanym składnikiem AquaminTM,                   
w 100% naturalnym, morskim źródłem wapnia, zawierającym 
ponad 70 dodatkowych pierwiastków śladowych. Organicz-
nie pozyskiwany w dziewiczych islandzkich wodach, jest bogaty w bioaktywny wapń. 
Dodatek naturalnej witaminy D wspomaga optymalne wchłanianie wapnia. Wapń                    
i witamina D przyczyniają się do zdrowia kości i zębów. Wygodna forma tabletek do 
żucia. Z naturalnym słodzikiem.

Zapraszamy do naszych biur: na testowanie nowości, degustację produktów 
Wellness oraz na spotkania przedstawiające możliwości Oriflame, na nich 
dowiesz się jak dołączyć do naszego zespołu, jak zarabiać, wyjeżdżać na Konfe-
rencje zagraniczne, korzystać z bezpłatnych szkoleń i porad :)

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

Meble – powrót do przeszłości
Często spotykane u naszych babć i dziadków lub na strychach. Wysłużone, zakurzone, 
jednak ich solidna konstrukcja i niebanalne wzornictwo przełomu lat 60/70 sprawia, że 
mogą jeszcze służyć kolejnym pokoleniom, należy tylko odpowiednio o nie zadbać. Jest 
to bardzo dobre rozwiązanie dla osób ceniących modne, stylowe wnętrza, nie angażując 
w nie większej kwoty pieniędzy. Wystarczy poszukać inspiracji.
Można kupić gotowy, odrestau-
rowany model (np. www.kjart.
pl) lub jeśli posiadamy już taki 
mebel, lecz nie potrafimy, lub po 
prostu nie mamy czasu, można 
oddać go w ręce renowatora, 
który to zrobi za nas. Wybór jest 
ogromny, a efekt końcowy potrafi 
być naprawdę niebanalny. Krótki 
przegląd ciekawych modeli mebli 
tapicerowanych.
Do najsłynniejszych modeli ta-
picerowanych zaliczyć można 
krzesło, zaprojektowane przez R. 
T. Hałasa, tzw. Grzybek, Skoczek 
projektu J. Kędziorka oraz Aga J. 
Chierowskiego, który jest także 
autorem jednego z nasłynniej-
szych I obecnie najbardziej popu-
larnych modeli wśród foteli typu 
vintagefotela 366 tzw. Chierka.
Prosta forma, niewielkie roz-
miary sprawiają, że meble tapice-
rowane tego typu bardzo dobrze 
sprawdzają się obecnie w różnych 
aranżacjach, zarówno małych 
mieszkań jak i na większych prze-

strzeniach. Wśród ludzi młodych, 
a także ze względów sentymen-
talnych, starsi ludzie pragną od-
nowić stare meble, które służyły 
im przez ostatnie 50 lat. Na uwagę 
zasługuje także drugi co do popu-
larności fotel tzw. Lisek proj. H. 
Lis, podobny w formie Śnieżnik 
a także B-7727. Wszystkie te 
modele są często spotykanymi 
meblami na portalach ogłosze-
niowych, zarówno w stanie wy-
magającym odnowienia jak i już 
odrestaurowanych.
Lista ciekawych projektów okresu 
PRL-u jest oczywiście bardzo 
długa i inspirująca. Warto wy-
szukiwać rozwiązań na aran-
żowanie mieszkań nie tylko 
wewspółczesnym wzornictwie 
mebli sieciowych producentów, 
lecz szperać i poszukiwać tzw. pe-
rełek, do czego gorąco zachęcam.

 v kj

• stylizacja, naprawa 
• zamówienia indywidualne 
• malarstwo

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

tel 577 612 746  •  www.kjart.pl

Meble PRL
Vintage

Fotel Lisek

Fotel Śnieżnik

Swobodny, nonszalancki, naturalny: styl boho we wnętrzach
Bogate wnętrza pełne miękkich materiałów, mebli z egzotycznego drewna i orientalnych, połyskujących wzorów, kolorowe pomiesz-
czenia z równie barwnymi dodatkami oraz wzorzystymi makatkami, łazienki, ale także sypialnie utrzymane w bieli, brązach, beżach, 
których główną ozdobą są naturalne materiały i żywe rośliny – to wszystko doskonale wpisuje się w styl boho. Jeśli więc mieliście 
wrażenie, że internet jest obecnie pełen najróżniejszych inspiracji dotyczących wnętrzarstwa, nie dajcie się zwieść – to nie żaden 
chaos, tylko swoboda i artystyczny sznyt stylu, na który właśnie z całą mocą wraca moda. 
Styl boho do wnętrz powraca co 
jakiś czas. Wywodzi się z XIX 
wieku, kiedy to tych bardziej 
konserwatywnych obywateli gor-
szyła artystyczna cyganeria, czyli 
bohema. To środowisko żyło, jak 
chciało – spędzało mnóstwo czasu 
na podróżach i spotkaniach w ka-
wiarniach czy restauracjach, które 
nieraz stawały się sceną niczym 
nieskrępowanej twórczości i two-
rzenia sztuki. Wiele dekad później 
styl boho znów zatriumfował – 
dzięki kulturze hippisów. Powra-
cająca moda na festiwale, swobodne 
i częste podróżowanie, nawet do 
najbardziej odległych zakątków 
świata sprawiła, że ten trend znów 
powrócił – i to ze zdwojoną siłą. 
Mnogość inspiracji, artystyczne 
zacięcie, swoboda, nonszalancja 
i eklektyzm, ale też naturalność 
i przytulność – to wszystko cechy 
stylu boho. – Właśnie dlatego 
wnętrza urządzone w jego duchu 
tak się od siebie różnią. Z jednej 
strony ogromną rolę odgrywają 
gust i indywidualne preferencje 
urządzającego, z drugiej boho to 
styl, który wciąż ewoluuje i od po-
czątku istnienia czerpie na swojej 
drodze z różnych motywów i mód 
– od tej na Orient czy marokańskie 
wzornictwo, przez folklor wielu 
mniej i bardziej egzotycznych 
miejsc, po bardziej współczesne 
inspiracje – zwłaszcza stylem 
skandynawskim czy „naturalnym” 
– tłumaczy ekspertka KiK.

To ogromny plus, bo dzięki 
swobodzie i mnogości tego, co 
wpisuje się szerokie ramy stylu 
boho, trudno o aranżacyjną po-
myłkę. Nie każdy ma jednak 
naturalne zacięcie do dekoro-
wania i odwagę do tego, by eks-
perymentować czy nie bać się 
przesady. Jeśli nam też marzy 
się takie wnętrze, ale nie chcemy 
wymieniać całego wyposażenia, 
budżet jest ograniczony albo po 
prostu mamy ochotę dopiero 
wypróbować u siebie „styl ar-
tystycznej cyganerii”, boho jest 
bardzo wdzięczne w tej kwestii, 
ponieważ składają się na niego 
przede wszystkim dobrze do-
brane dodatki.
Błysk, a właściwie blask to istotny 
(choć nie niezbędny) element 
stylu boho. Świece w metalowych 
świecznikach, lampiony, łańcuchy 
z lampkami czy wreszcie lampy, 
których abażur można luźno 
obwiązać kolorową chustą – to 
wszystko dodaje niesamowitego 
klimatu, ale też wrażenia przytul-
ności, które cechuje styl boho. 
To wrażenie najlepiej wzmacniają 
makatki, dywaniki i dywany oraz 
wszelkiego rodzaju narzuty, koce, 
a nawet siedziska. – Powinny być 
miękkie w dotyku i na takie wy-
glądać już na pierwszy rzut oka.  
Intensywne kolory, bogate faktury 
i wzory mile widziane – tak samo, 
jak surowe, naturalne odcienie ba-
wełny, lnu czy wełny oraz płótna. 

Ich idealnym dopełnieniem są sub-
telne łapacze snów i makramy ze 
sznurków – podpowiada specja-
listka KiK.
Boho to też kosze i meble z mor-
skiej trawy oraz wszelkiego rodzaju 
drewna. Nie muszą być idealne – 
to nawet wskazane, bo wtedy 
wyglądają bardziej „prawdziwie”, 
wyjątkowo i dodają wnętrzom 
artystycznej nonszalancji. Warto 

stworzyć też aranżacje roślinne – 
wysuszone źdźbła w ceramicznym 
wazonie i żywe kwiaty (najlepiej 
egzotyczne palmy, kaktusy, ale też 
bardziej „swojskie” cięte kwiaty 
w formie bukietów) w nieidealnych, 
metalowych lub ceramicznych 
doniczkach.
A co z kolorami? Tu możemy na-
prawdę zaszaleć i zdecydować się 
na kolorowe ściany, przemalowanie 

krzeseł, wzorzystą tapetę czy do-
datki w soczystych, wyróżniających 
się barwach. Ale bardzo modne 
biało-szare wnętrza, pastelowe czy 
takie, które są utrzymane w jednym 
lub zaledwie kilku neutralnych ko-
lorach, również stanowią świetną 
„bazę” dla stylu boho. Przy spo-
kojniejszej tonacji kolorystycznej 
możemy nawet bardziej zaszaleć 
z wzorami, fakturami czy ro-
dzajami materiałów, bez obaw 

o „przeładowanie” wnętrza czy 
przesadę. Najważniejsze w stylu 
boho jest bowiem to, żeby czuć się 
we wnętrzu przytulnie, swobodnie 
i przyjemnie. Ale to najlepiej je-
steśmy w stanie ocenić my sami.
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 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

Jak nie czytam, jak czytam!
Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”, organizowana jest w całym 
kraju już od czterech lat. W Gminie Jerzmanowice-Przeginia akcja odbyła się 
7 czerwca na terenie Chochołowego Dworu z udziałem uczniów szkół pod-
stawowych z Czubrowic, Sąspowa, Racławic i Przegini. Podczas spotkania 
rozmawialiśmy o „mądrej literaturze”, która uczy nas o świecie i o człowieku, 
a także o wartościach, problemach, ważnych sprawach i emocjach. 
Na warsztat zosta ła wzięta 
bajka filozoficzna Michela Pi-
quemala Trzy sita oraz opowia-
danie System Pawła Beręsewicza, 
z czytania których zostanie nam 
zapewne w głowach myśl, że 
warto uważać na krzywdzące 
słowa, a życzliwość wobec innych 
nie powinna być przekładana na 
interes własny. Piknik nie byłby 
jednak piknikiem z prawdziwego 
zdarzenia, gdyby nie zabawa! 
Dlatego w ramach ogłoszonego 
wcześniej konkursu na transpa-
renty promujące czytelnictwo 
i przebrania literackie, wszyscy 
uczestnicy zaprezentowali pu-
bliczności swoje dzieła i zostali 
za to nagrodzeni wspaniałymi – 
jakże by inaczej! – książkami. 
Motto, które przyświecało tej 
akcji: promocja czytelnictwa jako 
miłej formy spędzania wolnego 
czasu, także w plenerze; poka-
zanie wzorca dla dorosłych po-
kazanie, iż nieprawdą jest, że 
młodzież nie czyta…
Organizatorami w/w akc ji 
byli: Zespół Szkół w Przegini, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jerz-
manowicach oraz Powiatowa 
i Gminna Biblioteka Publiczna 
– Filia w Przegini. Dziękujemy 
wszystkim za chęci i wspólną 
zabawę, mając jednocześnie na-
dzieję, że książka będzie dla was 
zawsze doskonałym kompanem 
w życiu.
Do zobaczenia za rok!

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
W sobotnie popołudnie 25 maja rzesza dzieci, rodziców i mieszkańców Tenczynka oraz Gminy Krzeszowice zebrała się w ogrodzie 
przedszkolnym przy Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku aby uczcić jubileusz 130-lecia istnienia przedszkola oraz 10-lecia 
nowego budynku. Patronatem honorowym to wydarzenie objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Projekt 
realizowany był przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.
Tę uroczystość zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście. Wśród 
nich: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Małopolski Ku-
rator Oświaty Barbara Nowak, Marszałek Woj. Małopolskiego Łukasz 
Smółka, Burmistrz Gminy Krzeszowice, Wacław Gregorczyk, poprzedni 
Burmistrzowie Wiesław Jagiełło i Czesław Bartl, przewodniczący rady 
Miejskiej w Krzeszowicach Adam Godyń oraz radny Powiatu Krakow-
skiego Grzegorz Małodobry i Adam Ślusarczyk, Architekt Magdalena 
Szafran, sołtysi poprzednich kadencji Alicja Gaj i Ryszard Ryś oraz 
obecny Sołtys Jerzy Wnęk, a także dyrektorzy szkół i placówek oświa-
towych Gminy Krzeszowice i wielu innych gości. 
Uroczystość rozpoczęły przedszkolaki śpiewając hymn przedszkola. Dy-
rektor Przedszkola Marzena Kubin wraz z Prezesem Stowarzyszenia Tęcza 
Marzeń Bożeną Bednarczyk powitały gości, przedstawiły krótko niezwykłą 
historię przedszkola i historię budowy nowej siedziby. Goście zostali uho-
norowani obrazami z rysunkiem przedszkola  wykonanym przez 6-letnią 
Ewę Kozak, który wygrał Konkurs Plastyczny pt. „ Moje przedszkole” oraz 
okolicznościowym informatorem o przedszkolu. Prowadzący zwrócili uwagę 
na ogromny wkład pracy ówczesnego Burmistrza Wiesława Jagiełło, który 
przekazał działkę pod nowe przedszkole oraz społecznie wykonaną w więk-
szości pracę nad projektem przedszkola przez ówczesną mamę przedszkolaka 
Magdalenę Szafran, ale także na niezwykły wkład społeczny mieszkańców 
Tenczynka. W dalszej części goście gratulowali jubileuszu i pięknie wypo-
wiadali się o pracy przedszkola. Punktem kulminacyjnym uroczystości były 
występy artystyczne przedszkolaków, które zachwyciły zebranych. Pojawił 
się taniec góralski, poleczka, taniec na Zamku Tenczyn, a także piękny po-
lonez. Przedszkolaki z Zalasu zaśpiewały piosenkę dla wszystkich mam, bo 
przecież uroczystość była połączona z Dniem Rodziny. Na koniec występów 
dzieci uczęszczające na zumbę zatańczyły taniec nowoczesny, który zebrał 
gromkie brawa. Podziękowaniom nie było końca. Burmistrz W. Gregorczyk 
przekazał pamiątkową Tabliczkę z grawerem, były kwiaty i drobne upominki. 
Rodzice wraz z dziećmi obdarowali dyrektor przedszkola złotą koroną oraz 
pięknym albumem z życia przedszkola. To takie podziękowanie dla całego 
zespołu pracowników i nauczycieli. 
Dalej rzesza dzieci i rodziców brała udział w licznych warsztatach arty-
stycznych, zawodach sportowych i w wielu atrakcjach, w tym ćwiczeniach 
sprawnościowych z wykorzystaniem drabiny strażackiej z PSP w Krakowie 
zdobywając medal „ PRZEDSZKOLAK NA MEDAL”. Można było 
nabyć książki i niezwykłe prace wykonane przez podopiecznych Fundacji 
Brata Alberta w Radwanowicach. Kolorowe buzie malowały Panie z GOPS 
w Krzeszowicach, a warkoczyki i tatuaże wykonywały mamy ze Szkoły 
w Tenczynku. Został wykonany przez dzieci z rodzicami Pejzaż Tenczyński, 
trudność polegała na tym, że trzeba było przyszyć wspólnie elementy. Pani 
Kurator Barbara Nowak doszyła na pejzażu promyczek słońca.
Partnerami Pikniku byli: PSP w Krakowie, Fundacja im. Brata Alberta 
w Radwanowicach, GOPS Krzeszowice, Biblioteka Publiczna w Tenczynku, 

Stadnina Koni Huculskich w Krzeszowicach, OSP Tenczynek, Ochrona 
Jaguar, Restauracja Zamkowa w Tenczynku oraz Teatr Gry Wstępnej, 
ARMiR w Krakowie, Wioska Indiańska Arapacho, Rada Rodziców przed-
szkolaków  z Tenczynka.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, wśród nich są: Kopalnia 
Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, Firma Kalia z Tenczynka, Browar 
w Tenczynku, Agrokompleks z Sanki, Dan Cake Polonia z Chrzanowa, 
MASPEX Wadowice, Mars – Przewóz Marek Socha  z Tenczynka, Biuro 
Podróży Relax Tourist w Krzeszowicach, Euroexpress z Czernej, Termo-
-Gaz Wola Filipowska, FH ABC z Krzeszowic, Pozytywka Kosmetologia 
Estetyczna z Tenczynka, Firma SAGA Grzegorz Sałustowicz Krzeszowice, 
Dekoracje Kinga Sieprawska, Państwo Anna i Władysław Szopa z Ten-
czynka oraz naszym rodzicom i indywidualnym sponsorom.

 v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
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Podwójne Uderzenie #3 oraz Dzień Dziecka
Ostatni miesiąc minął nam pod znakiem dwóch imprez, które mieliśmy przyjemność
organizować po raz trzeci: Podwójne Uderzenie #3 oraz Dzień Dziecka w Bydlinie.
Weekendowy wyjazd Podwójne Uderzenie #3 minął nam pod znakiem 
pięknej majowej, czasami mieszanej pogody, pośród gór, dolin, pól, łąk, rzek 
i morza rzepaku na połączonej trasie wschodniej i północnej.

Dość mocno zróżnicowany stopień modyfikacji pojazdów uczestników nie 
był przeszkodą, ponieważ najmocniejsze maszyny nie miały najmniejsze-
go problemu z asekuracją tych słabszych Mieliśmy świetną, zgraną grupę 
uczestników, którzy w każdej chwili pomagali sobie wzajemnie zanim kto-
kolwiek zdążył coś zasugerować.

Drugie wydarzenie to również trzecia edycja Dnia Dziecka w Bydlinie,  
w którego organizacji aktywnie uczestniczyliśmy. Imprezę od kilku lat or-
ganizuje Stowarzyszenie „Otwarci”. Najmłodsi mieli zapewnione mnóstwo 
bezpłatnych atrakcji począwszy od poczęstunku, losowania prezentów, 
poprzez kąpiele w pianie, zjeżdżalnie, malowanie buziek, ściankę wspinacz-
kową, pokazy grupy militarnej, policji, straży pożarnej, pogotowia, przejaz-
dy brytyjską taksówką z Taxi Bajera na offroadzie z 16 KILO BŁOTA kończąc. 
Momentalnie utworzyła się kolejka, którą staraliśmy się rozładować i każ-
demu zapewnić niezapomnianą zabawę.

Rozmoknięta okolica zapewniła naprawdę bardzo dużo emocji, gdyż co ja-
kiś czas kolejne pojazdy topiły się w błocie, co wymagało akcji ratunkowej, 
niestety równocześnie wydłużając czas oczekiwania na kolejny kurs. Silniki 
się grzały, wyciągarki pracowały, sprzęgła się paliły, mosty

ukręcały, baki odpadały… Kolejne autka niestety parkowały unieruchomio-
ne w loży szyderców Gorąco dziękujemy wszystkim kierowcom, którzy 
bezlitośnie męczyli swoje samochody przez pół dnia. Dziękujemy za ob-
sługę naziemną, pomoc przy uwalnianiu samochodów z potrzasku, relację 
fotograficzną oraz opiekę nad dziećmi. Szczerze mówiąc, nadal nie wiem 
czy więcej frajdy miały roześmiane dzieci jako pasażerowie, czy też my jako 
kierowcy słysząc ich piski przy pokonywaniu przeszkód Było super, auta się 
naprawi, trawa odrośnie, za rok bawimy się znowu!!!

Pełne galerie z obydwóch wydarzeń znajdują się na naszym profilu:
https://www.facebook.com/16kiloblota/

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

CASUALOWA MODA  
MĘSKA NA LATO

Panowie – nie tylko ci związani z show-biznesem czy poszukujący swojego stylu nastolatkowie 
– coraz częściej interesują się tym, jak wyglądać modnie. To bardzo dobrze, bo codzienne 
ubieranie się nie powinno być tylko przykrym obowiązkiem, ale też przyjemnością i zabawą. 
O ile w kwestii outfitów do pracy czy na ważne okazje, np. śluby, większość mężczyzn nie ma 
problemów z ich dobraniem, to często bywa, że ten kłopot pojawia się w momencie, kiedy 
trzeba skompletować casualową garderobę. Zwłaszcza latem, kiedy nieraz doskwiera upał.
Aktualne trendy w modzie męskiej, wbrew temu 
co mogą sugerować zdjęcia z pokazów mody 
(szalone kreacje haute couture to zdecydowanie 
nie jest moda na co dzień), są bardzo łaskawe 
dla panów, którzy chcieliby wyglądać po prostu 
dobrze, ale niekoniecznie wyróżniać się na ulicy 
awangardowym strojem czy doborem ubrań.

Modnie równa się wygodnie
– W kwestii fasonów letnich męskich ubrań 
„na co dzień”, poza pracą czy oficjalnymi sy-
tuacjami, zawsze modne jest to, co wygodne 
– mówi stylistka marki KiK. – Nadal święcą 
triumfy t-shirty czy koszule z naturalnych ma-
teriałów, jak len i bawełna. Ale jeśli chcemy na-
prawdę wpisać się w obecne trendy, postawmy 
na nieśmiertelne koszulki polo. Ich swobodna 
elegancja i dodający klasy kołnierzyk spra-
wiają, że nawet z szortami wygląda się po 
prostu stylowo i porządnie – tłumaczy. 

Król polo
Jak najlepiej nosić koszulki polo? – Wieczorem 
możemy narzucić na nie jasną, sportową ma-
rynarkę lub włożyć rozpinany sweter - wtedy 
warto zadbać, by sama koszulka została wpusz-
czona w spodnie spięte paskiem. W ciągu dnia 
możemy pozwolić sobie na więcej swobody i np. 
nosić ją tylko częściowo wsuniętą za pasek 
(z przodu) lub całkiem luźno – podpowiada 
ekspertka KiK. Oczywiście warto podkreślić, 
że kołnierzyk „polówki” nosimy ułożony na 
płasko, a nie postawiony.

Jeans – totalnie!
Drugim wiodącym trendem jest noszenie 
jeansu, najlepiej takiego, który wygląda na 
(albo rzeczywiście jest) sprany, czyli z historią. 
– Modne są zarówno jeansowe total looki, czyli 
ubieranie się od stóp do głów w różne odcienie 
denimu, jak i pojedyncze elementy garderoby 
z tego materiału - koszule, kurtki, spodnie 

czy akcesoria, na przykład tenisówki – wy-
licza ekspertka KiK. Ten trend wiąże się też 
z innym, silnie obserwowanym w tym roku 
w męskiej modzie casual – szortami. Wiele 
domów mody proponuje noszenie ich z ma-
rynarkami i o raczej niespotykanej dotąd poza 
modą basenową długości sięgającej sporo 
powyżej kolana. Dla tych mniej odważnych 
świetnym i do tego eleganckim rozwiązaniem 
będą spodnie do kolan. Mogą być wykonane 
z jeansu (również postrzępionego i z przetar-
ciami), ale też cienkiego lub grubszego mate-
riału. Klasy szortom zawsze doda skórzany (nie 
płócienny) pasek z niezbyt krzykliwą klamrą.

Proste akcesoria
Na koniec wisienka na torcie, czyli dodatki. – 
Hitem wciąż pozostają niesamowicie wygodne, 
bo nie krępujące ruchów tzw. nerki. Można je 
nosić przepasane przez klatkę piersiową, jednak 
zdecydowanie bardziej eleganckie jest umoco-
wanie ich w pasie – podpowiada stylistka KiK. 
W przypadku butów sytuacja jest dość prosta, 
a do tego wygodna – modne są tenisówki, trampki 
i buty sportowe z najróżniejszych materiałów, ale 
także sandały. Jeśli zależy nam na elegancji zrezy-
gnujmy raczej z klapek – pozostawmy je na plażę, 
siłownię albo basen.

Nowa wystawa  
w Akademii w Bronowicach
Jeszcze do 28 czerwca miłośnicy sztuki mogą 
obejrzeć kolejną wystawę w Akademii w Brono-
wicach – „Honey, as long as you’re happy, I’m happy”. 
Tym razem swoje prace prezentują członkowie Stu-
denckiego Koła Badań Artystycznych Wydziału Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
„Honey, as long as you’re happy, 
I’m happy” w Akademii w Brono-
wicach prezentuje wyjątkowe prace 
ukazujące materialną rzeczywi-
stość, stworzone przez studentów 
Wydziału Malarstwa na krakow-
skiej ASP. Artyści, na co dzień 
angażujący się w działalność Koła 
Badań Artystycznych, pojmują 
sztukę jako spektakl wyzna-
czający dominujący model życia 
społecznego. Podczas ekspozycji 
miłośnicy malarstwa przekonają 
się, że wspomniany spektakl jest 
pochwałą wyboru dokonanego 
już w okresie produkcji dzieł, a za-
razem konsumpcją jej wytworów.   
Wystawa „Honey, as long as you’re 
happy, I’m happy” w Akademii 
w Bronowicach (Galeria Bro-
nowice, ul. Stawowa 61) czynna 
jest codziennie, od poniedziałku 

do piątku w godz. 15.00-21.00, 
a w soboty i niedziele w godz. 
9.00-21.00. Ekspozycja będzie 
czynna do 28 czerwca. Wstęp na 
wystawę jest wolny.

DO SPRZEDANIA
Dwurodzinny dom 
do zamieszkania 
od zaraz w pięknej 
miejscowości Okleśna, 
gm. Alwernia,
na działce 13 a.

tel. 696 595 118
Okazyjna cena! 365 tys. PLN!
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

 

PRISMATIC
Nowoczesne okno, które w swojej smukłej 
formie, wysokiej funkcjonalności i zaawan-
sowanych technologiach, oferuje użytkow-
nikom perspektywę wielu korzyści. PRI-
SMATIC to produkt najwyższej jakości 
zapewniający więcej ciepła, wyjątkowy 
design i wysokie właściwości ekologiczne. 
Autorski system 76 mm to optymalny 
wybór dla wymagających technicznie i do-
ceniających wizualnie.

Wakacyjny klimat na wyciągnięcie ręki, czyli jak zaaranżować strefę tarasową?
Podróżować, podróżować jest bosko! – śpiewała Kora i z pewnością miała rację. A gdyby tak z wakacyjnych wojaży przywieźć nie tylko pamiątki i fotografie, ale również 
architektoniczne inspiracje, które będziemy mogli wykorzystać we własnych domach? Te pomysły mogą okazać się szczególnie przydatne, jeśli w planach mamy aran-
żację tarasu – to właśnie on w sezonie letnim w dużym stopniu pełni funkcje salonu i jadalni, stając się swoistą oazą relaksu oraz częstym miejscem spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół. Przedstawiamy kilka pomysłów na aranżację tarasu z udziałem płytek dekoracyjnych, inspirowanych architekturą popularnych kierunków podróży.
O aranżacji strefy wypoczynku 
warto zacząć myśleć już na etapie 
projektowania elewacji. Nawet 
jeśli dominującym materiałem 
wykończeniowym ma być tynk, 
ścianę domu, do której przylega 
taras, warto uszlachetnić, np. 
okładziną z kamienia lub płytek 
cegłopodobnych.
Ciekawa faktura, współgrająca z ko-
lorystyką wykończenia płyty tara-
sowej i alejek wydobędzie piękno 
przestrzeni ogrodowych, a przy 
tym pozwoli stworzyć niezwykły 
nastrój, który później dopełnią od-
powiednio dobrane meble tarasowe 
oraz dodatki. Wieczorami zaś, 
gdy temperatura zazwyczaj spada 
o kilka stopni, kamień wypromie-
niuje ciepło nagromadzone w ciągu 
dnia. Za takim rozwiązaniem prze-
mawiają nie tylko walory wizualne, 
ale również parametry czysto prak-
tyczne, dzieki którym nasza prze-
strzeń tarasowa zachowa reprezen-
tacyjny charakter.
– To niezwykle ważne, aby taras 
był ładny, a przy tym cieszył nas 
dłużej niż kilka sezonów. Kamień 
sprawia, że nie musimy iść na żadne 
kompromisy, wybierać między sty-
lowym a funkcjonalnym. Design to 
jego ogromny atut, ale nie jedyny. 
To wybór praktyczny pod każdym 
względem. Jego niska nasiąkliwość 
niweluje osiadanie zanieczyszczeń. 
Co równie ważne, płytki dekora-
cyjne produkowane z wysokiej ja-
kości surowców nie odkształcają się 
pod wpływem temperatury, ani też 
nie odbarwiają w przeciwieństwie 
do większości tynków i farb elewa-
cyjnych. A przybrudzona, wyblakła 
czy spękana elewacja to przecież 
jeden z ostatnich widoków, jaki 
chcemy mieć przed oczami oddając 
się beztroskiemu relaksowi przed 

domem – mówi Robert Szybiak 
z firmy Stegu.
Szeroka oferta wzorów i kolorów 
w jakich dostępne są płytki elewa-
cyjne daje nam pełną dowolność 
w projektowaniu przydomowej 
przestrzeni. Jednak chyba nikt nie 
zaprzeczy, że relaksowi najlepiej 
sprzyjają pełne słońca, wakacyjne 
klimaty. Z tego też względu mi-
łośnicy wypoczynku nad ciepłym 
morzem bardzo chętnie czerpią in-
spiracje z lekkiego stylu śródziem-
nomorskiego, bazującego na jasnych 
barwach i naturalnych materiałach. 
By wprowadzić odrobinę takiej aury 
do naszej środkowoeuropejskiej rze-
czywistości postawmy w projektach 
na biel, kość słoniową, beże, brązy, 
ecru, perfekcyjnie łączące się z – 
charakterystyczną dla architektury 
Południa – czerwoną dachówką. 
Sprawdzą się zatem wszelkie płytki 
kamienne, przywołujące wzorem 
oraz barwą atmosferę i krajobrazy 
ciepłych krajów.
Co sprawia, że mieszkańcom tego 
regionu nie brakuje radości i po-
zytywnego nastawienia? Z pew-
nością przyczynia się do tego piękna 
pogoda i smaczne jedzenie, ale nie 
bez znaczenia pozostaje archi-
tektura, w której przeważają jasne 
barwy. Jeśli zatem marzy nam się 
taki klimat wokół domu, rozważmy 
wykończenie ściany przytarasowej 
płytką cieniowaną, np. Nepal łą-
czącą ciepłe, beżowe tony z nieco 
chłodniejszą szarością. Jeszcze bar-
dziej wakacyjny efekt otrzymamy 
zestawiając kamień dekoracyjny 
z drewnianą deską tarasową i ota-
czającą dom zielenią.
W projektach utrzymanych w stylu 
klasycznym, klimat pełen słońca 
osiągniemy stosując na elewacji 

płytkę kamienną w kształcie zbli-
żonym do prostokąta, o nieregu-
larnym obrysie i jednolitej kremowej 
kolorystyce, np. płytkę Santorini, 
która w połączeniu z białymi do-
datkami, granatowym pokryciem 
dachowym i otaczającą roślin-
nością pozwoli nam poczuć bez-
troski klimat greckich wysp. 
Jeśli natomiast oprócz słonecznej 
pogody cenimy sobie odważne, 
oryginalne formy, ciekawą propo-
zycją na wykończenie ściany przy-
tarasowej będzie płytka o niere-
gularnych kształtach, imitująca 
wykonanie z wapienia – Jura. Za-
stosowana z fugą podobnej tonacji 
stworzy kreację przypominającą wy-
schniętą, spękaną od słońca ziemię, 
a w połączeniu z ciemną stolarką 
okienną wprowadzi nas w klimat 
chorwackich miasteczek, których 
mieszkańcy od zawsze cenili prak-
tyczne aspekty kamiennych elewacji. 
Przy projektach inspirowanych 
stylem współczesnym warto roz-
ważyć płytkę w kolorze graf i-
towym, odwzorowującą strukturę 
drobnopokruszonego, oszlifowanego 
i ułożonego warstwowo łupka – Pa-
lermo. Barwa tego kamienia deko-
racyjnego budzi skojarzenia z pyłem 
wulkanicznym, a jego ekskluzywna 
struktura pozwoli uzyskać elegancję 
i wysublimowany styl charaktery-
styczne dla sycylijskiej stolicy, wpi-
sując się jednocześnie w nowoczesne 
trendy designerskie. Najbardziej 
spektakularny efekt osiągniemy 
zestawiając tę elewację z kontra-
stowymi jasnymi i drewnianymi 
elementami. 
Taras to strefa relaksu oraz wy-
poczynku. Bez względu na styl, 
w jakim zdecydujemy się go wy-
konać, niezwykle ważne będą 

również meble ogrodowe, które 
zmienią przydomową przestrzeń 
w strefę wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Obok stołu i krzeseł, 
warto pomyśleć o wygodnych le-
żankach czy kanapach z miękkimi 
poduszkami, na których będziemy 
mogli oddać się błogiemu leniu-
chowaniu. Pamiętajmy o ochronie 
przed intensywnym promienio-
waniem UV. Nawet jeśli należymy 
do miłośników kąpieli słonecznych, 
na dłuższą metę mogą być one dla 
nas męczące. Dlatego nie zapo-
mnijmy o parasolu ogrodowym, 
który zapewni nam cień i odrobinę 
upragnionego chłodu w upalne dni. 
W zależności od konstrukcji tarasu – 
ciekawą alternatywą, podkreślającą 
charakter naszej śródziemnomor-
skiej aranżacji będą żagle, wyraźnie 
nawiązujące do wakacyjnego, nad-
morskiego klimatu. Całości do-
pełnią drobne dodatki takie jak 
latarenki czy donice z egzotyczną 
roślinnością.
– Aranżując przydomową strefę 
wypoczynku zadbajmy o to, by 
wszystkie elementy stworzyły ze 
sobą spójną kompozycję, która 
będzie wywoływała jeden efekt – 
zachwyt. Uda nam się to, jeśli płytki 
dekoracyjne, wykończenie płyty ta-
rasowej, a także meble, wszelkiego 
rodzaju rośliny, donice i inne do-
datki będą wpisywały się w jeden 
obrany na początku kierunek, np. 
śródziemnomorski. Pamiętajmy 
o tym, a każda chwila spędzona na 
tak zaaranżowanym tarasie, będzie 
niczym czas spędzony w rozgrzanej 
słońcem Grecji czy Chorwacji 
– podsumowuje Robert Szybiak 
z firmy Stegu.

 v www.stegu.pl

Kamień dekoracyjny Nepal 1

Kamień dekoracyjny Palermo 2 

Kamień dekoracyjny Jura 
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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 5 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 
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  
odrębne mieszkanie ok. 90 m 
kw. w domu w Nowej Górze, 
z garażem i pomieszczeniem 

gospodarczym. 
Cena: 170 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  
dwurodzinny dom 160 m kw.

w Rudnie na w pełni  
budowlanej działce 29 a.

Cena: 395 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: 1.370 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 5 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: 319 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 300 m kw. w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
12. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
13. Dom 63 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
14. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
15. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
16. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

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

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
20. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
21. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
22. Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
23. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
24. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
25. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
27. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
28. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
29. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
30. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
32. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
34. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 135 tys. PLN.
35. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
36. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
37. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
38. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
40. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość 

zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz 

dodatkowymi 3 a działki.
41. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
43. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
44. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
45. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
46. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
47. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
48. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
49. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
50. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
51. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 325 tys. PLN.
52. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
53. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
54. Działka budowlana 13 a w Piekarach, z projektem domu. Cena: 270 tys. PLN.
55. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
56. Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
57. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 290 tys. PLN.
58. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
59. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
60. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
61. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
63. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
64. Działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

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

Cena: 159 tys. PLN. 

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

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

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

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

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

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

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
72. 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. 

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

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

 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

DLA PRACOWNIKÓW
80. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
81. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
82. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
83. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
84. 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.

DO SPRZEDANIA  
dom 230 m kw  

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

Cena: 419 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„POKEMON: DETEKTYW PIKACHU” 2D dubbing                           

• 21.06 - godz. 16.30 • 22.06 - godz. 15.30 , 17.30 • 23.06 - godz. 15.30 •  
• 24.06 - 27.06 - godz. 15.30 , 17.30 • 28.06 - 30.06 - godz. 15.30 • 1.07 - 4.07 godz. 15.30 , 17.30 • 

czas projekcji: 105 min.; prod. Japonia/USA – 6 lat; gatunek: animacja/familijny; reżyseria: R. Letterman 
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)

„GODZILLA II: KRÓL POTWORÓW” 2D dubbing/napisy                         
• 21.06 - godz. 19.00 dubbing • 22.06 - godz. 20.00 dubbing • 

• 23.06 - godz. 17.30 dubbing, 20.15 napisy • 24 - 27.06 godz. 20.00 dubbing • 
• 28 - 30.06 godz. 17.30 dubbing, 20.15 napisy • 1.07 - 4.07 godz. 20.00 dubbing • 

czas projekcji: 135 min.; prod. USA – 12 lat; gatunek: akcja/sci-fi; reżyseria: Michael Dougherty 
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)

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

 

 
Zabierzów 

11 lipca 2019 
przy Urzędzie Gminy 

Rynek 1 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„ALADYN” (dubb. pl) 

• 19.06 – 17:00 • 
czas trwania: 131 min., przygodowy, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„SŁOŃCE TEŻ JEST GWIAZDĄ” (napisy pl) 
• 19.06 – 19:45 • 

czas trwania: 116 min., romans, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„GODZILLA II: KRÓL POTWORÓW” (dubb. pl)

• 21.06, 22.06, 23.06, 25.06, 26.06, 27.06 – 17:00 • 
czas trwania: 130 min., akcja/sf, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„TRZY KROKI OD SIEBIE” (napisy pl) 
• 21.06, 22.06, 23.06, 25.06, 26.06, 27.06 – 19:45 • 

czas trwania: 116 min., melodramat, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2” (dubb. pl) 
• 28.06, 29.06, 30.06, 02.07, 03.07, 04.07 – 14:30, 16:15, 18:00 • 

• 05.07, 09.07, 10.07, 11.07 – 16:00, 18:00 • 06.07, 07.07 – 15:00, 17:00 • 
• 12.07, 16.07, 17.07 – 16:00 • 13.07, 14.07 – 15:00 • 

czas trwania: 86 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

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

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
Piątek, 28 Czerwiec 2019, 18:00

projekcja filmu „Barany. Islandzka opowieść” 
 w reż.Grímura Hákonarsona

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
Wstęp wolny.
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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.

RASTA
Adoptowana od nas 1,5 roku temu. Do niedawna żyła spokojnie u boku kochającej rodziny. Niestety 
tragiczna śmierć jednego z opiekunów pociągnęła za sobą poważne konsekwencje dla rodziny, 
między innymi powrót Rasty do fundacji. Nie było innego wyjścia. To łagodna, wrażliwa i pokorna 
sunia. Kocha ludzi, może zamieszkać z kotem i dziećmi. Szukamy dla Rasty domu z ogrodem, bo 
w takim do tej pory mieszkała i bardzo dobrze się czuła, mając w każdej chwili swobodę wyjścia na 
zewnątrz. Rasta przejawia objawy lęku separacyjnego. Pozostawiona sama na posesji (np. wyjazd 
opiekuna do pracy) wpada w panikę i za wszelką cenę chce się wydostać. Jest ryzyko zniszczenia 
ogrodzenia lub wyskoczenia. Ma około 6 lat i jest wysterylizowana. Rasta czeka na odpowiedzialny 
i bezpieczny dom. Tel. 783 553 197.

TAPS I TOSZEK
Takich dwóch wstydliwych podrostków szuka odpowiedzialnych domów. Mają trzy miesiące, są dwa 
razy zaszczepieni przeciw chorobom zakaźnym i zachipowani. Wyrosną na małe pieski (8-10 kg) 
i dadzą właścicielom na pewno wiele radości. 
Tel. 783 553 196.

KARMEL
Szukamy grzecznościowo domu dla Karmela - ogara polskiego. Ma 4 lata. Niestety życie jego ludzi się 
pokomplikowało i Karmel musi szukać nowej rodziny, a ponieważ jest miłym, zrównoważonym psem to 
ma na to szansę. Ma czas do końca czerwca. Opis obecnego właściciela: Karmel jest psem łagodnym, 
wychowanym z dziećmi, bywa zarówno w domu jak i na podwórku i w kojcu. Nie sprawia większych i nie-
typowych problemów. W stosunku do innych psów jest różnie, czasem jest obojętny, ale ma takiego na 
osiedlu, którego nie toleruje i nie wiem od czego to zależy. Nie jest wykastrowany, ma chipa, jest szcze-
piony regularnie. Do ludzi bardzo ufny i pieszczoch. Bardzo lubi dzieci i niestety czasami wydaje mu się, 
że cały czas jest małym pieskiem i chętnie ładuje się na kolana. Bardzo zależy mi, żeby trafił gdzieś, gdzie 
będzie miał odrobinę swobody, jakieś podwórko, albo możliwość dłuższych spacerów.
Karmel w dzieciństwie chorował na ropowicę, po której zostały trwałe ślady na pysku, ale komuś 
kto go pokocha na pewno nie będzie to przeszkadzało. Pies przebywa w okolicach Krakowa.
Tel. 534884174.

RUDZIOSZEK
Przedstawiamy Rudzioszka - super kochanego, wspaniałego i kudłatego psiaka. Rudzioszek jest 
niewielki, bardzo puchaty, o mięciuteńkiej okrywie. Po kąpieli, wypielęgnowany, prezentuje się 
wspaniale. Psiak bardzo cierpliwie znosi zabiegi pielęgnacyjne. Ruszioszek jest młodziutki - ma 
około 1 roku, waży 7-8 kg, większy nie będzie. Psiak jest czyściutki, załatwia się na spacerach, nie 
sprawia problemów, ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie. Jest wpatrzony w człowieka, chętnie 
przychodzi na głaskanie. To cudowny piesio, który zasługuje na najlepszy, kochający dom. Jest spo-
kojnym, niehałaśliwym zwierzaczkiem. Bardzo prosimy o kochający dom dla Rudzioszka.

RAMAJA
Ramaja to wspaniała, piękna, kochana, bardzo przyjazna do ludzi suczka. Ma około 3 lat, jest duża, 
waży około 35 kg. Ramaja jest bardzo grzeczna, pięknie spaceruje na smyczy, trzyma się nogi, nie 
ciągnie. Na wybiegu bawi się zabawkami, aportuje, ale największą radość sprawia jej spędzanie 
czasu z człowiekiem. Podczas spaceru jest karma, reaguje na przywołanie, trzyma się człowieka. 
Potrzebuje kilku dni na adaptację i zdobycie zaufania, ale to rewelacyjna duża sunia z jeszcze 
większym, otwartym na człowieka, psim serduszkiem. Ramajka będzie wspaniałą i oddaną, bardzo 
wierną towarzyszką rodziny, prawdziwym, oddanym przyjacielem.

BETINEK (ZWANY TAKŻE AVATAREM)
Betinek to kotek z charakterem:) Na razie nie jest najmilszym kotkiem, choć głaskanie przez czło-
wieka bardzo lubi, ale z pewnością w domu, mając więcej przestrzeni, będzie spokojny, rozluź-
niony, szczęśliwy. Betinek zdecydowanie boi się psów. Widać od razu, że miał z nimi złe doświad-
czenia. Syczy, prycha, nie chce psa blisko siebie. Kotek ma wielki apetyt, jest prawdziwym kocim 
łasuchem:) Ma około 2-3 lat, waży około 4 kg. Jest czystym zwierzakiem, potrafi korzystać z kuwety. 
Bardzo prosimy o dobry dom dla Betinka.

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.

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

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

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

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

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


