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50 lat po maturze
Absolwenci krzeszowickiego liceum uznali, że 
to całkiem niezła okazja spotkania się. Na nic 
ciągle liczne obowiązki, nierzadko kłopoty ze 
zdrowiem czy obawa przed nierozpoznaniem 
koleżanek i kolegów, albo nierozpoznaniem nas 
przez nich – nie wiadomo, co gorsze, tak czy 
owak, świadczy o pływie czasu. 
Dzień 11 czerwca, wobec 
konieczności pogodzenia 
różnych uwarunkowań, wszak 
dla niektórym to wyprawa aż 
zza Oceanu, okazał się ter-
minem optymalnym, a miejsce 
w pięknych okolicznościach 
Pałacu Zdrojowego w Krzeszo-
wicach nadzwyczaj urokliwe. 
Gdyby uczestnicy wiedzieli, że 
wśród licznych atrakcji czeka 
na nich… matura z polskiego 
i matematyki, kto wie, ilu by 

z tej „przyjemności” zrezy-
gnowało. Nie trzeba dodawać, 
że w tym pomyśle chodziło 
o zabawę, a nie o stresogenne 
odpytywanie i sprawdzanie 
wiadomości absolwentów, bądź 
co bądź, trochę już dojrzałych.
Na okoliczność jubileuszowego 
spotkania organizatorom udało 
się zachęcić uczestników 
do przysłania „jakiejś formy 
obecności”, co oznaczało naj-
częściej tekst wspomnieniowy 

czytaj dalej na str. 2

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

natasha.baliy
baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym
trenerem!

WIĘCEJ NA STR. �

baliy.natasha@gmail.com

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

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

otwarte: pn - pt 6
00 - 1800 Sobota 630 - 13

00

Profile, płyty gipsowe i OSB, kle
je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

DO SPRZEDANIA
dom240mkw

(plus 120mkwpoddasze)
wcentrumBalic,

z dużympotencjałem inwestycyjnym-
podwynajemmieszkań lubprywatnie,

na ponad 5a działce.
Cena: 750 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana

o powierzchni ok. 40 a,

w Paczółtowicach.

Cena: 349 TYS. PLN.
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
DOM ok. 200 m kw

(plus poddasze ok. 100m kw. do aranżacji)

NA 11 a DZIAŁCEWMALOWNICZEJ
MIEJSCOWOŚCI PORĘBA- ŻEGOTY

W GMINIE ALWERNIA.
CENA: 460 TYS. PLN.
TEL. 696 595 118.
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o czasach licealnych albo refleksję o życiu „po maturze” oraz 
towarzyszące im fotografie, „historyczne” i bieżące. I tak po-
wstała 100-stronicowa publikacja. Redakcją zajął się piszący te 
słowa, dla którego było to zamknięcie koła, które nieopatrznie 
zaczął rysować na starcie nauki w liceum. Otóż przeprowadzana 
była kwalifikacja do klasy z językiem niemieckim albo z łaciną. 
Należało w tym celu zadeklarować wybór przyszłego zawodu. 
Oczywiście, nie miałem pojęcia jaki, ale na pewno nie chciałem 
wkuwać łaciny, czego nie mogłem napisać. Na szczęście „ktoś 
usłużny” zasugerował, żeby wpisać „dziennikarz”. No więc wpi-
sałem tego podpowiedzianego żurnalistę, a potem… pod koniec 
polonistyki zdecydowałem się na dziennikarstwo. I tak się to 
już za mną wlecze.    
W barwnej publikacji, w której opracowanie graficzne wrobiłem 
syna, Sławomira, zatytułowanej Powroty do szkolnych ław. Ab-
solwenci 1972 znalazły się wspomnienia o czasach licealnych: 
o profesorach i to przedstawionych z różnych perspektyw (w tym 
m.in. o Almie Trzebickiej (j. niemiecki), Jadwidze Nawrockiej 
i Mariannie Dudek (j. rosyjski), Marii Urbanek (j. polski), dy-
rektorze LO Stanisławie Tobole (matematyka), Janie Zawiszy 
(historia), oraz o koleżankach i kolegach – „współtowarzyszach 
szkolnej niedoli”, także o tych, którzy już odeszli. 
Rozmaitość tekstów i ich form, nie wyłączając wierszowanej 
i dedykacji: wspomnienia przeplatają się z anegdotami, teksty 
portretowe z socjologicznymi, fotografie „historyczne” z okresu 
licealnego z bardziej współczesnymi (w tym z licznych spotkań 
organizowanych przy okazji kolejnych jubileuszy), zdjęcia z  ka-
rykaturami i obrazami. I co ważne, na czym bardzo zależało 
organizatorom, wypowiedzi są autentyczne, napisane w różnej 
temperaturze emocjonalnej. Dużo w nich pogody, choć czasem 
mimo wszystko.  
Przeglądając okolicznościową publikację, faktycznie, można 
uwierzyć, że –zgodnie z tekstem piosenki – „czas nas uczy 
pogody”. 

 v Krzysztof Ślusarczyk

Postscriptum
Tego typu spotkania mają tyle twarzy i odcieni, ilu uczestników. 
Po miesiącu, kiedy już nieco opadł kurz świąteczny jubileuszu, 
jako suplement dołączam kilka rysunków, do których dotarłem 
już po spotkaniu. Udostępnił mi je Zbyszek Durczok, kolega 
z klasy lub jak kto woli swego czasu wicedyrektor LO. On z kolei 
otrzymał je od prof. Almy Trzebickiej, wychowawczyni klasy 
A, wcześniej wieloletniej dyrektorki krzeszowickiego liceum, 
a podczas naszego spotkania uhonorowanej tablicą pamięci w tej 
swojej ukochanej szkole. Jak to wszystko się zazębia, układa, 
tworząc porządek świata.
Rysunki utrzymane w klimacie typowo szkolnym są podobno 
autorstwa Jacka Konarskiego, syna znanego artysty Mariana 
Konarskiego. Ponieważ na jednym z nich znajduję datę – 16 X 
1961, na wszelki wypadek sprawdzam wykaz absolwentów z tego 
rocznika w wydawnictwie przygotowanym z okazji jubileuszu 70-
lecia szkoły. Upewniam się, domniemany autor figuruje w spisie. 
I choć kolekcja żartobliwych przedstawień pochodzi z okresu 
o 10 lat wcześniejszego od naszej matury, jestem przekonany że 
jest ponadczasowa, równie dobrze pasuje do rocznika autora jak 
i naszego, pewnie także współczesnych. Wszak pokazuje, jak 
toczy się nieustanna gra pomiędzy uczniami i nauczycielami, 
której ci pierwsi nierzadko – po ukończeniu studiów – doświad-
czają ponownie, ale będąc już po drugie stronie, tej belferskiej. 
Ciekawe czy ktoś odważy się odpowiedzieć, która lepsza?

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

50 LAT PO MATURZE



3Informacje, Reklamy

Urodziny Pana Franciszka Drożdża –  
z najlepszymi życzeniami od wdzięcznych przyjaciół z Ukrainy

W tym trudnym dla całej europejskiej społeczności czasie, jakim jest wojna w Ukrainie, wielu z nas, Polaków, zdaje egzamin ze swojego 
człowieczeństwa i empatii. Pan Franciszek Drożdż, mieszkaniec Tenczynka, szczególnie zaangażował się w pomoc ukraińskim rodzinom 
dając im dom, wsparcie materialne, ale także – przyjaźń i troskę. Wraz ze swoją żoną i rodziną stara się pokazać ukraińskim przyjaciołom 
nasz kraj, umilić im życie na emigracji, podzielić się rodzinnym szczęściem i pozytywnym podejściem do życia. 
Mówią o nim tak: „Pan Franciszek podbił nasze serca swoją miłością 
do Polski, jej historii, kultury i tradycji. Dla nas jest przykładem 
osoby duchowej, moralnej oraz wielkiego patrioty”; „Pan Franciszek 
to mężczyzna z ogromnym poczuciem humoru, który uwielbia swój 
zawód - jest prawdziwym kamieniarzem - artystą i o kamieniu wie 
niemal wszystko”; „Pan Franciszek ze swoją żoną Barbarą, dziećmi 
i wnuczętami tworzy wspaniałą, wielką rodzinę”.
Na prośbę ukraińskich przyjaciół Pana Franciszka, przedstawiamy 
skierowane do niego, płynące z serca życzenia, jednocześnie do tych 
życzeń się dołączając – Redakcja.

Drogi Panie Franciszku!

Wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin!

 Z całego serca życzymy Panu dobrego zdrowia, szczęścia,  
spełnienia wszystkich planów; energii i optymizmu!

 W tym uroczystym dniu, chcemy również wyrazić Panu i Pana 
uroczej żonie, Pani Barbarze, naszą wdzięczność za fakt, że 

w tak trudnym dla Ukrainy czasie zapewnili nam Państwo tak 
ciepłe powitanie i wsparcie.

Z wielką wdzięcznością: 
Walentyna Bogusz z wnukiem Wiktorem, Tarnopol 

Tetiana Kozhanova z synem Juriem i córką  Sofią, Żytomierz 
Nikolai i Oksana Narolsky, Kijów

Pan Franciszek Drożdż urodził się 16 lipca w 1944 r. w Krakowie, kilka lat dzieciństwa spędził na Opolszczyźnie. Szkołę średnią, Technikum Ekonomiczno – Kolejowe, ukończył w Krakowie w 1963 r. 
W latach 1963-69 studiował na AGH. Po uzyskaniu wykształcenia wyższego, podjął pracę w Kopali Wapienia Czatkowice, by następnie przenieść się do Rejonu Eksploatacji Kamienia Kraków, gdzie 
pracował na stanowisku kierownika ruchu górniczego oraz p.o. dyrektora naczelnego. W 1977 roku całkowicie zmienił plany zawodowe i podjął decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospo-
darczej. Przez dwa lata trwała budowa fermy drobiu wodnego. Etap działalności hodowlanej trwał od roku 1980 do 1993. Wtedy też p. Franciszek postanowił wrócić do swoich korzeni, czyli pracy 
z kamieniem. Dawne budynki gospodarcze zamieniły się w bazę zakładu produkcji grysów i kamienia budowlanego. Obróbka kamienia trwa nieprzerwanie od roku 1993 do dnia dzisiejszego. Rodzina 
p. Franciszka to żona Barbara (od 1968 r.), czworo dzieci i sześcioro wnucząt. Niestety najstarszy syn zmarł po ciężkiej chorobie w 1995 r. Przez całe życie pasją p. Franciszka jest sport – lekkoatletyka, 
tenis, żużel, a ponad wszystko piłka nożna. W tym wypadku pasja to nie tylko wiedza, bieżące śledzenie wydarzeń piłkarskich, ale również, w młodości, rywalizacja sportowa i reprezentowanie 
klubów: LKS Górzanka Nawojowa Góra, LKS Ruch Młoszowa, MZKS Świt Krzeszowice. Ciekawość świata zawiodła p. Franciszka w odległe miejsca na całej kuli ziemskiej. Oprócz krańców Europy 
(Portugalia – Rosja), dotarł z rodziną w roku 2011 do Stanów Zjednoczonych (aż do Kalifornii), w 2012 do Austalii i Nowej Zelandii, a w 2014 do Wysp Zielonego Przylądka.

Unikatowy II Międzynarodowy Festiwal Wokalny w Krzeszowicach
Mimo iż czasy nam nie sprzyjają, nieustannie walczymy o życie kulturalne w naszej Gminie, czego efektem jest kolejna, szósta 
już edycja Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych... które od zeszłego roku są przekształcone w Międzynarodowy Fe-
stiwal i Konkurs Wokalny w Krzeszowicach. A wszystko to pod szyldem polsko-norweskich integracji wokalnych Śpiewanie 
bez granic, przy współpracy z norweskim stowarzyszeniem POLSK-NORSK kulturforening SAMHOLD z Oslo.
To już po raz szósty idea polsko-norweskich integracji wokalnych 
zawita w Gminie Krzeszowice.  Warsztaty i koncerty ŚPIEWANIA 
BEZ GRANIC stają się tradycją, zarówno te festiwalowe jak 
i jesienne – VIVA POLONIA. To unikalna inicjatywa w naszej 
Gminie i okolicy, tym bardziej, że na międzynarodową skalę. Ser-
decznie zapraszamy na przesłuchania Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej, które odbędą 
się w dniach 13-15 lipca 2022 w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Krzeszowicach - koncert laureatów z ogłoszeniem wyników od-
będzie się 15 lipca o godz. 19.30 w auli Szkoły Muzycznej.
 Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej społeczności, pragniemy 
zaprosić osoby z Ukrainy do bezpłatnego udziału w warsztatach. 
Podczas koncertów zabrzmią zresztą dzieła również ukraińskich 
kompozytorów.

Увага! Безкоштовні хорові / індивідуальні майстер - класи 
для людей з України!  

НАПИШІТЬ НАМ І ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ЧУДОВОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ.  

Ми працюємо над найкрасивішими оперними творами!
Kontakt / Контакт:  

monikavocalfestival2022@gmail.com 
ocalfestival2022@gmail.com tel. 888797929.

Mistrzowskie kursy wokalne (16-24.07) odbędą się w murach 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza i zostaną prowa-
dzone przez pedagogów wokalnych światowych scen operowych 
takich jak Arnold Rutkowski, Włodzimierz Zalewski, Agata Ko-
bierska, Edyta Piasecka, Dorota Dobrolińska-Struck, Stanisław 
Kierner, Monika Świostek, Katarzyna Haras, Jadwiga Postrożna, 
Rafał Majzner itd. Odbędą się warsztaty zespołowe, indywidualne 
lekcje mistrzowskie a nawet warsztaty wokalne dla dzieci ! Zwień-
czeniem warsztatów będą koncerty z udziałem wszystkich uczest-
ników kursu oraz pedagogów. Artyści wykonają najpiękniejsze 
dzieła muzyki operowej i sakralnej.
 Nie zabraknie wspaniałych muzyków i orkiestry pod dyrekcją Mie-
czysława Smydy. Akompaniować będą: Katarzyna Starzycka, Emilia 
Bernacka, Anna Głowa- Łobodzińska oraz Tatiana Shvets. Zespół 
wokalny zostanie przygotowany przez artystów solistów oraz chor-
mistrzow: Małgorzaty Langer - Król oraz Maksymiliana Żelaznego. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

HARMONOGRAM WYDARZEŃ :
• 13-14.07.2022 – przesłuchania I Etapu Konkursu Wo-

kalnego ( PSM w Krzeszowicach)

• 15.07.2022 – godz. 19.30 - Finał oraz ogłoszenie wy-
ników Konkursu Wokalnego wraz z recitalem lau-
reatów Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Z. 
Noskowskiego w Krzeszowicach;

• 16-19.07.2022 – Warsztaty Wokalne i indywidualne 
lekcje mistrzowskie;

• 17.07.2022 – godz. 16.00 - Recital Laureatów Kon-
kursu Wokalnego – Koncert w Kościele p.w. Św. Józefa 
w Krakowie;

• 20.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert w Dworku Ziele-
niewskich w Trzebini

• 21.07.2022 – godz. 19.00 – Koncert w Kościele p.w. 
św. Stanisława Kostki w Kwaczale

• 22.07.2022 – godz. 14.00 – Koncert w Klasztorze o. 
Karmelitów Bosych w Czernej

• 22.07.2022 – godz. 19.00 – Koncert na rynku Krze-
szowicach - Muzyczna Fontanna

• 23.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert na Zamku Tenczyn 
w Rudnie

• 24.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert Galowy w Filhar-
monii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach

Niezmiernie miło nam poinformować, iż wydarzenie otrzymało 
patronat m.in. Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, Wi-
cemarszałka Małopolski - Łukasza Smółki, Burmistrza Gminy 
Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, TVP KULTURA, TVP3 
KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, Gwarka Małopolskiego czy 
Magazynu Krzeszowickiego.    
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Scena Kultury 
Wokalnej Śpiewanie bez Granic. Festiwal wyrósł na kanwie 

corocznie odbywających się warsztatów wokalnych w ramach 
polsko-norweskich integracji wokalnych Sang over Grenser. 
Wydarzenia organizowane są we ścisłej współpracy z norweskim 
stowarzyszeniem POLSK-NORSK KULTURFORENING 
SAMHOLD.     

Zapraszamy serdecznie do udziału w Festiwalu  
jak również do dołączenia do zespołu wokalnego! 
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:  

www.monikavocalfestival.pl;  
oraz do kontaktu mailowego 

monikavocalfestival2022@gmail.com
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Lis A.: Klopsiki, krokiety i inne zagadki
Jadwiga, po śmierci męża dowiaduje się, że miał 
przed nią wiele tajemnic. Kobieta, stroniąca 
do tej pory od podróży, w ciągu paru tygodni 
odwiedza kilka europejskich stolic. Przeżywa 
podróż życia i odnajduje cenny artefakt. Liczne 
zwroty akcji, niespodziewane komplikacje oraz 
wątek fabularny – tego nie zabraknie w tej hi-
storii.

Lackberg C.: Mentalista t. 1
W centrum Sztokholmu zostaje znaleziona 
skrzynia ze zwłokami młodej kobiety przebitej 
mieczami. Policja staje wobec pytania: czy ma 
do czynienia z nieudaną sztuczką magiczną, czy 
z brutalnym morderstwem? Inspektor Mina Dabiri, 
która prowadzi śledztwo, zwraca się z prośbą 
o pomoc do Vincenta Waldera, mentalisty, eks-
perta od mowy ciała i świata iluzji. Szybko ustalają, 
że ta sprawa jest podobna do wcześniejszej 
zbrodni. Wtedy staje się jasne, że ścigają bez-
względnego seryjnego mordercę. Muszą go po-
wstrzymać, zanim ofiar będzie więcej...

Twardoch S.: Byk
Robert Mamok to zmagający się z własną tożsa-
mością pięćdziesięcioletni rozwodnik. Mężczyzna 
uwikłany jest w wizerunkowy skandal, z którego, 
jak się zdaje, nie ma dobrego wyjścia. Całości 
dopełnia rodzinna tajemnica i skomplikowane 
relacje z bliskimi. Mamok wkracza na scenę i roz-
poczyna intensywny monolog,  rozlicza się ze 
swoją przeszłością, z sobą i całym światem. Chce 
odkryć, co się z nim dzieje. I kim jest.

Witkiewicz M.: Córka generała
Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że 
wojna wisi w powietrzu. Jednak myśli Andrzeja 
Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest 
z wzajemnością zakochany w Elise, córce eme-
rytowanego niemieckiego generała, zafascyno-
wanego Hitlerem i jego ideologią. Generał von 
Hummel, który nie akceptuje relacji córki z Po-
lakiem, zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę, 
nawet jeśli miałby stanąć na drodze wielkiemu 
uczuciu… Jak potoczą się losy Elise? Czy Andrzej 
zdradzi miłość swojego życia?

Taran J.: Biała jaskółka
To opowieść o czternastoletniej Julii Marzec, 
wychowance sierocińca, na którą niespodzie-
wanie spada zadanie na pozór przerastające jej 
siły i zdolności. Dziewczynka podejmuje się jego 
wykonania, przeczuwając, że dzięki temu uda 
się jej odkryć własną tożsamość, poznać swoje 
pochodzenie i przeznaczenie. Dajcie się zabrać 
w tę podróż na krańce świata, poznajcie Julię 
i pokochajcie ją, bo na to zasługuje.

Dutka W.: Sen o Glajwic
Lato, 1932 rok. Do niemieckiego Gleiwitz przyjeżdża 
młody nauczyciel. Martin Weber szybko zdobywa 
zaufanie dyrektora szkoły i sympatię uczniów, 
wśród których są synowie gliwickich fabrykantów 
i miejscowej śląsko-niemieckiej elity. Gdy naziści do-
chodzą do władzy, konflikt w szkole jest nieuchronny. 
Współczesne Gliwice. Marcin Burdyga dostaje pracę 
w prestiżowym liceum. Pewnego dnia znika bez wieści 
jeden z jego uczniów. Podejmuje prywatne śledztwo. 
Jego poszukiwania stają się początkiem podróży 
w czasie, a zarazem tworzą przewrotną opowieść 
o… Gliwicach? Gleiwitz? A może Glajwic?

Głowińska A.: Kicia Kocia na plenerze
Kicia Kocia i jej przyjaciele wybierają się na… 
prawdziwy plener malarski! Ale co to właściwie 
znaczy? Otóż dzieci będą malować obrazy na 
łonie natury, jak prawdziwi artyści! Każdy już 
ma pomysł na swoje dzieło sztuki, ale Kicia Kocia 
jest smutna, bo nie może się zdecydować, co 
namalować. Na szczęście z pomocą przychodzą 
przyjaciele.

Gorzka M.: Krwawnica
Były policjant Rafał Dzikowski wraz z żoną prze-
prowadza się do świeżo wyremontowanego domu 
nad jeziorem Chobienickim we wsi Bagniska. Miesz-
kańcy wsi nie wydają się być przychylnie nasta-
wieni do nowych przybyszów, a na ścianie domu 
ktoś pisze sprayem słowo Krwawnica. Wkrótce na 
podwórzu wykopane zostają zwłoki dwóch kobiet. 
Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy wioski? Kim 
były kobiety, których zwłoki zakopano na po-
dwórzu? Czy klucz do rozwiązania zagadki leży 
w przeszłości Rafała i Weroniki?

 LEGENDA O SZEWCZYKU
Dawno, dawno temu żył sobie szewczyk, który robił 
królewskie buty. Pewnego razu dostał zadanie by zrobić 
dla królewskiego sługi buty. Następnego dnia przywieźli 
szewczykowi drewno. Jak szewczyk zrobił buty, posta-
nowił je przymierzyć, żeby zobaczyć czy pasują. 
Nagle pomyślał sobie:
- Hmmm… ciekawe jak bym wy-
glądał jako rycerz?
W tym momencie na jego ciele 
pojawiła się zbroja, a w ręku 
trzymał miecz i powiedział:
- Jak to się sta ło?! Może to 
drewno, które mi przywieźli jest 
zaczarowane?
Postanowił to sprawdzić. Wy-
myślił trzy zadania:
 Numer 1, powiedział: chce mieć 
konia i udało się.
Numer 2, powiedział: chce mieć 
sługę – udało się.
Numer 3, powiedział: chce być 
piękny, udało się!
Spełniły się jego marzenia. 
Szewczyk zastanowił się:
- Co sobie pomyśli król jak mu 
powiem, że buty są magiczne? 
Może się ucieszy, a może nie? 
Idę się przekonać.

Szewczyk poszedł do k róla 
i mówi:
- Drogi królu, nie wiem czy ta 
wiadomość ucieszy cię, ale mam 
nadzieję, że tak – i mówi – buty 
są zaczarowane.
K r ó l  b a r d z o  s i ę  z d z i w i ł 
i powiedział:
- To świetna wiadomość. Teraz 
nikt nie będzie biedny. Wycza-
rujemy jedzenie i będą mogli 
wszyscy brać!
Całe miasteczko się ucieszyło 
i od tamtej pory nikt nie był 
już głodny i wszyscy żyli długo 
i szczęśliwie.

 v Zofia Jędras, kl. III b 
Szkoła Podstawowa  

w Tenczynku 
rok szk. 2017/2018
 v Obraz malowała: 

Maja Horoszko

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl

WielkaWieś, ul.WieszczyDół 11
pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich
oraz polskich, regionalnych

i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

OPIEKANAD
OSOBAMI STARSZYMI,

PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,

pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym, z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu,, uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vfi mieć dostęp do dodatkowych promocji
oraz zakupów bez marży. Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

AASSTTAAKKSSAANNTTYYNNAA -- WWZZMMOOCCNNIIJJ OODDPPOORRNNOOŚŚĆĆ!!
Oriflame poleca naturalną astaksantynę, która ma unikalną strukturę molekularną, dzięki czemu jest
silniejsza niż jakikolwiek inny antyoksydant. Z tego powodu jest często nazywana „Królową antyoksydantów”.
Astaksantyna to wyjątkowy antyoksydant, całkowicie przyswajany przez organizm i transportowany do
wszystkich jego tkanek. W trakcie transportu chroni przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i wolnymi
rodnikami wewnątrz naczyń krwionośnych; ma także udowodnione działanie przeciwzapalne.

Dlatego:
• Astaksantyna jest nazywana „sekretem młodości” celebrytów. Efekty jej działania to m. in. wygładzenie
zmarszczek, poprawa elastyczności skóry, zmniejszenie jej suchości.

• Astaksantyna może wpływać korzystnie na układ krążenia. Okazało się, że zapobiega utlenianiu cząsteczki
cholesterolu (LDL); utlenianie to stanowi element procesu miażdżycy (twardnienia tętnic).

• Łagodząc stany zapalne w mięśniach po ćwiczeniach siłowych, astaksantyna przyczynia się do poprawy
wyników sportowych i zwiększenia wytrzymałości. Szwedzcy narciarze z kadry narodowej przyjmują
astaksantynę regularnie.

• Astaksantynę uznaje się za bezpieczny antyoksydant dla osób palących, ponieważ – w przeciwieństwie do innych antyoksydantów –
nie ulega przemianie w prooksydant.

• Astaksantyna pozostaje jednym z najlepiej przebadanych antyoksydantów na arenie międzynarodowej. Co roku publikuje się nowe
wyniki poświęconych jej badań.

Czywiesz, że ASTAKSANTYNA jest:
• 75 razy silniejsza niż kwas alfa-liponowy,
• 100 razy silniejsza niż witamina E,
• 550 razy silniejsza niż katechiny z zielonej herbaty.

Powięcej informacji zapraszam do naszych biur Oriflame
lub dołączyć do naszego klubu i zamawiać 20% taniej: https://tiny.pl/7k3vf

W naszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki. Jest to córka naszej byłej
konsultantki, która zmarła. Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.
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Grochy w modzie: 3 propozycje letnich stylizacji
Nie wszyscy lubią kratę kojarzącą się z zimową aurą, nie każdemu dobrze w paskach. Pepitka? Niektórzy dostają od 
niej oczopląsu. Tylko grochy jako jedyne z „wielkiej czwórki” ponadczasowych wzorów są pozbawione tych wad. Do 
tego są wprost stworzone do noszenia latem! Podpowiadamy, jak komponować piękne i ponadczasowe stylizacje 
z grochami w roli (nie tylko) głównej.
Białe na czarnym, czarne na białym, kolorowe, drobne, duże, re-
gularne, rozsiane w pozornym nieładzie po materiale – grochy 
i groszki mają rozmaite oblicza, ale wszystkim kobietom w nich 
do twarzy, niezależnie od wieku, figury czy koloru włosów oraz 
karnacji. To wzór najczęściej łączony z damską garderobą – pa-
nowie bardzo rzadko noszą ubrania w groszki, a jeśli już zwykle 
są to skarpetki, niekiedy muchy czy krawaty, ewentualnie koszule 
w bardzo drobne kropeczki.
– Grochy od lat są kojarzone jako dodający kobiecości print. 
Może to dlatego, że są pełne dziewczęcego uroku i sprawiają, 
że ubrania nabierają wizualnej lekkości, przez co nawet bardzo 
zachowawcze i eleganckie fasony stają się jakby mniej poważne 
– zauważa stylistka KiK i dodaje: z pewnością ta ostatnia cecha 
sprawiła, że groszki są bardzo popularnym motywem na letnich 
sukienkach, spódnicach, szortach, bluzkach i strojach kąpie-
lowych, a nawet letnich dodatkach jak opaski, oprawki okularów 
przeciwsłonecznych czy torebki z tkanin.
Poniżej przedstawiamy trzy propozycje na letnie stylizacje inspi-
rowane mistrzyniami w noszeniu grochów i stylem, który wyewo-
luował z podpatrywania największych gwiazd minionych dekad. 

Do pracy w duchu elegancji Audrey Hepburn

– Czy tego chcemy, czy nie urlop to tylko część lata, do pracy 
trzeba chodzić nawet w największy upał. W biurze czy innych 
miejscach wymagających bardziej formalnego dress code’u ide-
alnie sprawdzi się jasna koszula w groszki ze zwiewnego mate-
riału. Do niej możemy dobrać spodnie o szerszych nogawkach 
i baletki albo czółenka – będziemy się prezentować bardzo ele-
gancko, a przy tym modnie i wygodnie. Bingo! – podpowiada 
ekspertka sieci sklepów KiK.

Na randkę albo wyjście  
z przyjaciółmi niczym Marylin Monroe

– Gdy nadchodzi weekend, a upał daje się we znaki, idealnym 
rozwiązaniem na wieczorne wyjścia jest sukienka w grochy. Na 
ramiączkach, z krótkim rękawem, rozkloszowana czy bardziej 
obcisła, mini midi czy maksi – to już zależy od naszych prefe-
rencji. Do każdego wariantu będą pasować sandałki na obcasie 
albo na koturnie, najlepiej słomkowym – tłumaczy stylistka 
związana z marką KiK.

Na plażę w stylu pin up

– Wolne popołudnie nad lokalnym zalewem, wypoczynek nad 
Bałtykiem albo zagranicą – w każdej z tych sytuacji świetnie 
sprawdzi się jedno albo dwuczęściowy strój w grochy. Jeśli 
dodamy do niego słomkowy kapelusz, okulary przeciwsłoneczne 
„kocie oczy” i czerwone paznokcie oraz usta (nie muszą być sta-
rannie umalowane pomadką, koloryzujący balsam czy błyszczyk 
też się sprawdzą!), możemy być pewne, że będziemy jednymi 
z najbardziej stylowych plażowiczek! – radzi przedstawicielka 
marki KiK.
Jeśli zależy nam na eleganckich stylizacjach z nutką dziew-
częcego uroku, warto zaprosić do swojej szafy grochy. Ten po-

nadczasowy wzór będzie nam towarzyszył (i tak samo zachwycał) 
przez długie lata, szczególnie w te najcieplejsze dni.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

CELLULIT - JEST NA TO SPOSÓB!

Proponujemy wszystkim Paniom zmagającym się ze 
znaną im „zmorą”, zabieg antycellulitowy  – cellulo-

gię. Próżniowy masaż ciała innowacyjnym urządzeniem 
wykorzystującym podciśnienie. Metoda ta została opaten-

towana w 1986 roku przez Louisa Paula Guitay i spopula-
ryzowana w dziedzinie medycyny estetycznej. Twórca tej 

metody poszukiwał skutecznego sposobu oddziaływania na 
blizny i zmiany w obrębie tkanki łącznej. Badania dowiodły, 

że najskuteczniejszym sposobem jest wałkowanie i rolowanie 
skóry oraz tkanek pod nią leżących.

Zabieg taki z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia został 
nazwany cellulogią. Działa na skórę i tkankę podskórną, wraz z tkanką 
tłuszczową. Taki masaż nazywany jest również lipomasażem. W wyniku 
zabiegu następuje likwidacja cellulitu, poprzez rozbicie złogów komórek 
tłuszczowych oraz w widoczny sposób redukcja obwodów ciała. A przy 
okazji tych działań ewentualne blizny i rozstępy stają się mniej widoczne.
Cellulogia to masaż mechaniczny. Rozluźnia zwartą tkankę i otwiera 
zamknięte komórki, usuwa nadmiar płynów, usprawniając w ten sposób 
krążenie. Jeden wałek podnosi delikatnie skórę, drugi natomiast masuje 
dany obszar, przyczyniając się do usunięcia zbędnych płynów z tkanek. 
Próżnia powoduje, że tkanka jest znacznie szybciej spalana, a krążenie 
krwi usprawnione.
Cellulogia to również masaż uciskowy, który pozytywnie wpływa na układ 
krwionośny i limfatyczny. Aparat do cellulogii zapewnia odpowiedni ucisk 
struktur limfatycznych i naczyniowych, co usprawnia eliminację toksyn 

i zbędnych płynów oraz dotlenia tkanki.
Podczas cellulogii całe ciało z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomo-
cy specjalnej głowicy kielichowej wyposażonej w 6 ruchomych rolek, 
podłączonej do rury ssącej.
Zabiegi są całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne. Wspomagają naturalne 
procesy zachodzące w organizmie.
Efekty zabiegu:
• redukcja cellulitu
• zmniejszenie obwodu
• wygładzenie rozstępów i blizn
• ujędrnienie skóry (zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny)
• modelowanie sylwetki
• drenaż limfatyczny - redukcja obrzęków
• likwidacja uczucia "ciężkich nóg"
• oczyszczenie organizmu z toksyn - pobudzenie wymiany komórkowej
• relaksacja i obniżenie stresu
• zwiększenie wchłaniania kosmetyków
CELLULOGIĘ uważa się na świecie za zabieg nr 1 aby mieć piękne ciało.
Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu  Urody Elf.

Cellulit to zmiany skórne inaczej "skórka pomarańczowa”. Pojawiają się na udach, pośladkach i 
czasami na podbrzuszu oraz górnej części ramion. Najłagodniejsza postać cellulitu widoczna jest, gdy 

uchwycimy fałd skóry w obrębie danej partii ciała. W innych przypadkach cellulit jest widoczny gołym 
okiem. Powierzchnię ciała szpecą drobne wgłębienia, zgrubienia i nierówności. Problem ten dotyczy około  

85 proc. kobiet po okresie dojrzewania. Na szczęście jest na to sposób!
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NIEZWYKŁY DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
To był wyjątkowy dzień w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku. Przedszkolaki w kolorowych koszulkach, z uśmiechem na 
twarzy przybyły 1 czerwca w progi przedszkolne, by świętować Dzień Dziecka. Choć rano troszkę popadało, to gdy dzieci wyszły 
o godz. 10 na podwórko, przywitało je słońce. Piknik zorganizowało na terenie ogrodu przedszkolnego. 
Na dzieci czekało wiele atrakcji. Warsztaty „Mały Ratownik” 
poprowadzone przez ratownika medycznego i Firmę Ochro-
niarską Wącławski Grupa Jaguar, w których każde dziecko 
otrzymało znaczek z małym ratownikiem jaguarkiem. 
Zajęcia rowerowe związane z bezpieczeństwem na drodze 
prowadzone przez Straż Miejską w Krzeszowicach. Zabawy 
i zawody sportowo-rekreacyjne prowadzone przez p. Grze-
gorza z Akademii Piłkarskiej „Mam Talent”. Malowanie 
twarzy przez panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach. Warsztaty artystyczno-plastyczne i ta-
neczne, które zorganizowały nauczycielki przedszkola. 
Na koniec wszystkie przedszkolaki otrzymały pyszne lody 
z Cukierni Melba w Krzeszowicach, które wraz ze słodkim 
i owocowym poczęstunkiem zasponsorowali dzieciom ro-
dzice. Piknik był elementem realizowanego przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” 
projektu pt. „W małym sercu Polska” i dofinansowany przez 
Gminę Krzeszowice. Radość dzieci bezcenna. 
Dyrektor przedszkola dziękuje wszystkim Partnerom, którzy 
wsparli tę inicjatywę.

 v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku

5 sposobów na lepsze pakowanie
Wakacje, ferie, urlop, wyjazd służbowy czy szkolna wycieczka – okazji do krótkich i dłuższych wyjazdów jest mnóstwo. Niezależnie od tego, 
czy wybieramy się gdzieś teraz, czy w późniejszym terminie, warto mieć w zanadrzu kilka patentów na lepsze pakowanie. Niektórzy są uro-
dzonymi „pakowaczami”, inni po prostu zawsze wezmą za dużo i później narzekają, że muszą dźwigać ciężką torbę albo walizkę. Jednak 
okazuje się, że aby odpowiednio spakować walizkę powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na dobór rzeczy, ale także na sposób ich pakowania. 
Dlatego, nawet jeśli do tej pory uważaliśmy się za mistrzów 
pakowania, zachęcamy do sprawdzenia, czy za każdym razem 
pamiętamy o każdym z „5-ciu złotych punktów”. 
1. Postaw na basici.  – Ubrania w podstawowych kolorach i o pro-

stych fasonach to idealna baza na co dzień, ale na wyjeździe 
docenimy je szczególnie. Jeśli wszystko do siebie pasuje, 
stworzenie innej stylizacji z kilku ubrań nie będzie stanowić 
żadnego problemu – tłumaczy stylistka KiK i dodaje: ba-
sicowe elementy, takie jak t-shirty lub bluzki z długim rę-
kawem możemy także ubrać jako pierwszą warstwę stylizacji 
– np. pod inną bluzkę.

2. Zwróć uwagę na materiał. – Sweter z naturalnej wełny zajmuje 
sporo miejsca w walizce, ale jest niezastąpiony, gdy jest zimno 
i można go długo nosić bez konieczności prania. Z powo-
dzeniem zastąpi więc kilka cienkich sweterków. Inaczej sprawa 
ma się z okryciami wierzchnimi czy spodniami – podczas wy-
jazdu lepiej sprawdzą się kurtki czy płaszcze ze sztucznego 
materiału, bo są lżejsze, mniej się brudzą i szybciej wysychają, 
jeśli np. zmoczy nas deszcz. Jeśli wyjeżdżamy rekreacyjnie, 
polecam też wybierać legginsy zamiast grubych jeansów, 
z tych samych powodów, co okrycia wierzchnie – tłumaczy 
ekspertka KiK.

3. Zaplanuj stylizacje z wyprzedzeniem. Nawet jeśli ta czynność 
wydłuży nam proces pakowania, to na pewno pozwoli za-
oszczędzić czas i nerwy na samym wyjeździe. Jeśli zapla-
nujemy stylizację na każdy dzień czy okoliczność, możemy 
mieć pewność, że zabraliśmy wszystko, co potrzebne, a za-
razem nie napakowaliśmy zbędnych ubrań czy akcesoriów.

4. Znajdź najlepszy dla siebie sposób pakowania ubrań. – Ciasne 
rolowanie ubrań to jeden z ulubionych patentów osób, które 
podróżują z plecakami, ale sprawdzi się też w przypadku toreb 
czy walizek. Takie odzieżowe rolki zajmują mniej miejsca niż 
ubrania układane na płasko. Innym sposobem, który można 
wykorzystać w przypadku sztywnej walizki, jest układanie 
wszystkich ubrań w możliwe równe kwadraty i układanie ich 
„grzbietami” do góry, a nie jak na półce. Ten patent przydaje 
się zwłaszcza wtedy, gdy wiemy, że podczas wyjazdu walizka 
będzie nam służyć za szafę, tzn. nie będziemy się z niej wy-
pakowywać – tłumaczy ekspertka KiK.

5. Zachowaj spokój i… porządek. Chaos to wróg pakowania. 
Nie tylko ryzykujemy, że zapomnimy o potrzebnych rzeczach, 
ale zwiększamy też prawdopodobieństwo, że zabierzemy te 
zbędne. To gotowy przepis na frustrację pt. „Gdzie to jest” 
podczas całego wyjazdu. 

– Utrzymać porządek w bagażu jest łatwo, jeśli zaopatrzymy się 
w kilka worków z siateczki zasuwanych na suwak albo nawet 
zwykłych, plastikowych woreczków spożywczych z suwakiem. 
Świetnie nadają się do przechowywania bielizny czy biżuterii, 
a nawet kosmetyków czy ładowarek, ale możemy zapakować do 
nich właściwie wszystko, bo niemal nie zajmują miejsca. Warto 
pamiętać, by zabrać ich więcej – puste przydadzą się do tego, by 
podczas wyjazdu wkładać do nich ubrania czy skarpetki, które 
już nosiliśmy i nadają się do prania – tłumaczy ekspertka sieci 
sklepów KiK.

Powyższe porady są uniwersalne i sprawdzą się na różnego ro-
dzaju wyjazdy, niezależnie od tego, czy pakujemy się w plecak, 
torbę czy walizkę. Jeśli zakup samego „transportera” przed nami, 
warto rozważyć jeszcze jedną radę: zwróćmy uwagę na komplety. 
Kosmetyczkę z zestawu można łatwo i stabilnie przyczepić do 
walizki, do tego taki komplet jest lepiej widoczny, łatwiej go 
zauważyć np. na taśmie na lotnisku czy w bagażniku autobusu. 
Z takim przygotowaniem możemy mieć pewność, że nasz wyjazd 
będzie udany, a na pewno dobrze zorganizowany!
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Hotel dla kotów i małych zwierząt

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany

tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy owcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.

Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Co słychać latem w Radosnym Tenczynku?
Lato to pracowity czas dla naszej ostoi. Prowadzimy jazdy, warsztaty rozwoju osobistego z końmi, opiekujemy się naszymi 
chorymi zwierzakami. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty „Pierwsze spotkanie z kucykiem” na których rodzice 
i dzieci uczą się pielęgnacji konia, samodzielnego siodłania, a po przejażdżce urządzamy sobie z naszymi kucykami piknik. 
Kontynuujemy leczenie nóg i kopyt Saszki, nie jest 
to proste, przyjechała do nas z ropiejącymi kopytami 
i ścięgnami w tylnych nogach. Ze względu na ból 
ciężko jest przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne, Saszka 
kopie, ponieważ cierpi przy każdym dotknięciu, więc 
pozostaje bardzo kosztowna opcja wizyty kowalskiej 
pod częściowym znieczuleniem podanym przez we-
terynarza. Cieszymy się jednak, że stan kopyt się po-
prawia, a wizyty pełnego poświęcenia kowala – pana 
Grzegorza działają cuda. 
Dzięki przeprowadzonej zrzutce i oraz prywatnej 
sponsorce udało się kupić inhalator dla koni chorych 
na astmę i nasze trzy klacze: Łania, Gracja oraz 
Piękna rozpoczęły długo oczekiwane leczenie. Teraz 
musimy zapewnić środki finansowe na leki oraz wizyty 
weterynaryjne. 
A nasi wolontariusze niestrudzenie przychodzą i opiekują 
się swoimi pupilami. To możesz być i Ty! Zajrzyj do nas 
i po prostu spędź czas z koniem – zobaczysz jak wiele 
spokoju i harmonii pojawi się w Twoim życiu.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają – z Wami 
pokonujemy kolejne wyzwania: wzrost cen pasz i siana, 
podatki, koszty leczenia koni. 

Bardzo potrzebujemy Waszej pomocy

Prosimy o wpłaty na nasze konto:
Fundacja z miłości do zwierząt  

z imieniem konia, którego chcecie wesprzeć  
lub dopiskiem „na cele statutowe”

BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 00
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Zdrowe jedzenie nie musi być nudne – odkryj nowe smaki!
Latem nasze menu staje się w naturalny sposób lżejsze – sezonowe owoce kuszą, a krajowe warzywa częściej 
lądują w naszych torbach. Zdecydowanym faworytem są sałatki i surówki, które serwujemy do obiadu i jako do-
datek do menu na biesiadach grillowych. Jednak ciekawych sposobów na ich wykorzystanie jest znacznie więcej 
– sięgnijmy po nie, aby urozmaicić letni jadłospis!
Niegdyś warzywa były traktowane jako mniej ważny element posiłku. 
Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że ich jedzenie jest zdrowe 
i smaczne, szczególnie w sezonie letnim, kiedy mamy dostęp do 
świeżych upraw. Jak je wykorzystać, aby dania z nich przygotowane 
nie wiały nudą i przyciągały nie tylko miłośników sałatek? Postawmy 
na urozmaicenie i triki, które pozwolą wydobyć z nich jeszcze więcej!

Spaghetti z cukinii
Tradycyjne spaghetti bolognese czy w wersji neapolitańskiej to zde-
cydowanie jeden z najpopularniejszych posiłków, którego wyko-
nanie jest łatwe i nie zajmuje dużo czasu. Jak je „stuningować”, aby 
zwiększyć ilość warzyw? Wystarczy, że pszenny makaron zamienimy 
na ten z cukinii. Jak go zrobić? Przy pomocy obieraczki julienne!
– Tradycyjną obieraczkę zazwyczaj znajdziemy w każdej szufladzie 
kuchennej. Dzięki niej szybko obierzemy jabłka czy marchew ze 
skórki. Jednak z narzędziami do obierania możemy wyczarować 
znaczniej więcej – jednym z nich jest obieraczka typu julienne. Obco 
brzmiąca nazwa oznacza krojenie na cienkie słupki lub długie nitki. 
Dzięki urządzeniom julienne takie krojenie jest szybkie, a w dodatku 
precyzyjne. Obieraczki mogą występować pod różnymi formami 
– metalowej, nieco przypominającą tę do ziemniaków, ale także 
krajalnicy spiralnej czy temperówki do warzyw, która służy do wy-
cinania fantazyjnych wzorów – mówi specjalistka KiK i dodaje: jeśli 
marzy nam się niskokaloryczny, świeży makaron z cukinii, wybierzmy 
formę obieraczki spiralnej. Wystarczy, że umiejscowimy warzywo 
w komorze narzędzia, a zaraz pojawią się precyzyjnie wystrugane, 
cienkie, zielone nitki przypominające makaron. Do tego tradycyjny 
sos pomidorowy z mięsem lub bez i obiad gotowy!

Warzywny ratatouille
To kolejna propozycja na warzywne, ale i atrakcyjne w swojej formie 
danie. To rodzaj gulaszu, który przywędrował do Polski z Nicei. Jego 
kwintesencją są południowe smaki – cukinia, bakłażan, kolorowa 
papryka, pomidory oraz czosnek i cebula. 
– Francuską potrawę możemy zaserwować w formie gęstego leczo 
lub w bardziej finezyjniej – kolorowej zapiekanki. Podstawą udanego 
ratatouille są cienko pokrojone plasterki warzyw, które układa się na-
przemiennie w okrągłym naczyniu żaroodpornym, tworząc barwną 
mozaikę. Trudne? Niekoniecznie, pod warunkiem, że mamy urzą-
dzenie wielofunkcyjne do cięcia – np. krajalnicę z wymiennymi 

wkładami. Dzięki niej szybko pokroimy cukinię, bakłażana, po-
midory i inne warzywa, a plasterki będą równej grubości. Teraz wy-
starczy tylko zrobić dressing z oliwy i ziół, i można zapiekać. Warto 
rozważyć zakup wielofunkcyjnej krajalnicy nie tylko z powodu fran-
cuskiej zapiekanki – dzięki wymiennym nożom możemy pokroić 
warzyw także w kostkę, ćwiartki, grubsze plastry, pióra czy wiórki. 
To duża oszczędność czasu – mówi przedstawicielka marki KiK.

Owocowe koktajle
Sezonowe owoce można jeść saute albo w wersji pitnej. Koktajle stwo-
rzone na ich bazie są smaczną i pożywną przekąską, którą można 
zabrać do pracy czy na wycieczkę. A do tego nigdy się nie znudzą, bo 
możemy miksować ze sobą różne owoce – truskawki, jagody, maliny, 
banany, jabłka – dodać nabiał pod postacią jogurtów czy maślanki lub 
tworzyć zielone, warzywne smoothie. Warunek jest jeden: trzeba mieć 
blender. Najlepiej taki, który zaoszczędzi nam mycia i pozwoli zabrać 

ze sobą koktajl bez konieczności jego przelewania, np. urządzenie 
z wymiennymi butelkami. Blendujemy składniki, odkręcamy butelkę 
od urządzenia, zamykamy nakrętką i drugie śniadanie już gotowe!
Dzięki dużej dostępności owoców i warzyw oraz odrobiny pomocy 
sprzętów domowych możemy tworzyć nowe smaki – potrawy, które 
będą nas zachęcały nie tylko zapachem, ale i nietuzinkową, atrakcyjną 
formą. Dzięki nim nie tylko zjemy smaczny posiłek, ale i zwiększymy 
ilość zdrowych składników w diecie. Na zdrowie!

KĄCIK KULINARNY

Ciasto jogurtowe z truskawkami 
z olejem rzepakowym
Ciasto jogurtowe z truskawkami z olejem rzepakowym to ciasto, 
które gościło na naszym stole ostatnio. Gościło w tej wersji 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz. Jest pyszne, mokre, 
pełne aromatu. Olej rzepakowy jest naturalnym źródłem 
kwasów omega – 3 i dlatego użyłam go do tego ciasta.

Ciasto jogurtowe 
z truskawkami z olejem 

rzepakowym:
• 0,5 szklanki oleju 

rzepakowego
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka mąki 

pełnoziarnistej
• 150 ml jogurtu 

naturalnego 0%
• 1/2 szklanki cukru 

brązowego + 2 łyżki do 
posypania ciasta

• truskawki – kilkanaście 
sztuk

• 1,5 łyżeczki proszku do 
pieczenia

• 2 łyżeczki cukru 
waniliowego domowego

• 4 jajka

Suche produkty wymieszać 
w misce łyżką, po chwili dodać 
pozostałe składniki i raz jeszcze 
wymieszać łyżką. Formę wyłożyć 
papierem do pieczenia, wlać do 
niej ciasto. Na cieście ułożyć prze-
krojone na pół (wcześniej umyte) 
truskawki, posypać cukrem. Piec 
w nagrzanym do 170 C piekarniku 
przez 45-50 minut.
Smacznego!!

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Czy to co on robi jest w 
porządku? - terapia zakochanych
Jakiś czas na terapię trafiła do mnie osoba, która była w długotrwałym 
związku, wiązała z tą relacją poważne zamiary, jednak nie była pewna, 
czy wszystko, co się pomiędzy nią a drugą osobą dzieje jest prawidłowe. 
Krótko mówiąc, chciała wyjaśnić pewne wątpliwości dotyczące swojego 
funkcjonowania w związku.
Zauważam, że coraz częściej do 
gabinetów psychoterapeutów 
trafią osoby indywidualne, które 
za cel terapii ustalają pracę nad 
swoim związkiem i zrozumienie 
swojego w nim funkcjonowania. 
Dlaczego zatem przychodzą sami, 
a nie we dwoje? Powody bywają 
różne. Często ta druga osoba 
nie ma zgody na terapię i nie-
rzadko osoba szukająca pomocy 
przychodzi sama, ponieważ nie 
jest zdecydowana, czy związek 
utrzymać, czy kończyć i nie chce 
tego mówić wprost przy swoim 
partnerze.
Jestem całkowicie za tym, żeby 
ludzie planujący wspólną przy-
szłość poszli porozmawiać o tym 
z osobą, która zna mechanizmy 
funkcjonujące w związku. Nie-
koniecznie musi się dziać między 
dwojgiem ludzi coś niepoko-
jącego, żeby skorzystali z takiej 
pomocy. Chodzi raczej o rodzaj 
przygotowania i być może pro-
filaktyki, które pozwolą bardziej 
świadomie, czyli też dojrzale, bu-
dować szczęśliwą relację. Oczy-
wiście osoby przygotowujące 
się do ślubu w kościele mają 
obowiązkowe przygotowanie, 
jednak na ogół nie bywa ono wy-
starczające. No i nie obejmuje 
ono grupy osób zdecydowanych 
na ślub cywilny czy konkubinat.

Co takie spotkania z psychotera-
peutą mogą wnieść w życie pary? 
Przede wszystkim każde będzie 
mogło opowiedzieć, jak sobie wy-
obraża wspólną przyszłość; jakie 
zadania przypisuje swojej roli i roli 
tej drugiej osoby; jak chce dzielić 
podstawowe obowiązki; jak ro-
zumie wolność i jednocześnie bli-
skość w związku. Aby wszystkie 
te tematy omówić, bardzo często 
przydaje się zrozumienie sche-
matów, które wynosimy z domów 
rodzinnych i które znacząco 
wpływają na sposób, w jaki bu-
dujemy swoje relacje już w do-
rosłym życiu. Zdarza się, że para 
po raz pierwszy, właśnie na takich 
spotkaniach, rozmawia ze sobą 
tak szczerze.

To wszystko sprawia, że bardziej 
świadomie ludzie mogą zbudować 
szczęśliwą relację z ważnymi dla 
osobami. Co przy tak dużej ilości 
rozpadów związków, a jedno-
cześnie przy niezmiennym pra-
gnieniu każdego człowieka, by 
stworzyć udany związek, jest to 
bardzo pomocne, a czasami nawet 
niezbędne. I takie spotkania 
mogą być szansą, by uniknąć 
w przyszłości dużego cierpienia.

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

w której prowadzona jest 
terapia indywidualna, 
rodzinna, par i dzieci. 

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

natasha.baliy

baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Natalia Balii
• Trener personalny
• Instruktor programów grupowych
• 15 lat doświadczenia
• Certyfikowany specjalista:
• Trening funkcjonalny
• Programy mocy
• Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
• Mobilność funkcjonalna
• Trening cardio
• Rehabilitacja (mammoplastyka)
• Rozciąganie
• Szkolenia dla kobiet w ciąży
• Specjalista od żywienia
• Regulacja wagi
• Wychodzenie z depresji
• Programy naprawcze po COVID-19

baliy.natasha@gmail.comTEL. 731 690 163

Zemną uzyskasz ciekawe, produktywne i różnorodne
treningi połączone z urzekającymi emocjami!

Przekonaj się sam! Moim celem jestOSOBISTE PODEJŚCIE
do każdego, które pomożeCi wybrać NAJBARDZIEJ
EFEKTYWNY PROGRAMSZKOLENIOWY DLACIEBIE!

Zdrowie, wysportowanie, samodyscyplina i siła – to wszystko
zyskasz podczas ciężkiej i aktywnej pracy na moim treningu!

Gwarantuję!

Jeśli jesteś nastawiony na cel,
wytrwały i nie boisz się pracować nad sobą

- czekam na trening

OdRedakcji: Zachęcamy - popraw swoją kondycję z doświadczonym trenerem, poczuj się lepiej w swoim ciele, a jednocześnie wspomóż
uchodźczynię z napadniętej przez RosjęUkrainy! Natalia przebywaw Polsce z nastoletnimi córkami, jej mąż został wUkrainie, by walczyć. Natalia

podejmuje różne prace dorywcze, ale pragnie pracować w swoim zawodzie, bymóc nadal dzielić się doświadczeniem i pozytywną energią.
Polub Natalię na FB, śledź Instagram, przekaż znajomym!
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Odkrywaj Małopolskę – nowa 
oferta Kolei Małopolskich

W okresie od 1 lipca do 30 września osoby podróżujące w ob-
szarze województwa małopolskiego mogą skorzystać ze spe-
cjalnej oferty Kolei Małopolskich. W jej ramach można nabyć 
odpowiednio trzy lub siedmiodniowy bilet uprawniający do 
nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ po całej sieci 
połączeń obsługiwanych przez Spółkę.
Bilet uprawnia do przejazdów 
we wszystkich pociągach oso-
bowych w klasie 2 przewi-
dzianych w rozkładzie jazdy, 
uruchamianych w yłącznie 
przez „Koleje Małopolskie” 
sp. z o.o. na obszarze ogra-
niczonym stacjami i przy-
stankami: Kraków Lotnisko 
(Kraków Airport), Wieliczka 
Rynek Kopalnia, Podbory 
Skawińskie, Oświęcim, Za-
kopane, Jasło, Nowy Sącz, Sę-
dziszów, Krynica-Zdrój.
Warto zauważyć, że podróżny 
posiadający bi let w ydany 

z oferty „Odkrywaj Mało-
polskę”, może skorzystać - 
oprócz przejazdów pociągami 
KMŁ - także z połączeń re-
alizowanych w ramach Auto-
busowych Linii Dowozowych. 
Bilet wydany w ramach oferty 
można zakupić u obsługi po-
ciągu oraz aplikacji mobilnej 
iMKA z ważnością rozpo-
czynającą się w dniu nabycia, 
a także za pośrednictwem au-
tomatów biletowych MKA, 
ja k  rów n ie ż  s y s temu E-
-PODRÓŻNIK BILET Y 

w przedsprzedaży do 30 dni 
naprzód.
Wysokość opłat za bi let y 
wydane według oferty jest zry-
czałtowana, niezależna od od-
ległości taryfowej i wynosi od-
powiednio: za bilet 3-dniowy 
– 70,00 zł; za bilet 7 dniowy 
– 140,00 zł.
Zapraszamy do skorzystania 
z nowej ofer t y. Odkry waj 
z nami Małopolskę!

 v Biuro Prasowe UMWM

❖ Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów

❖ Ryczałt
❖ Rejestry VAT
❖ ZUS
❖ Pomoc w rozpoczęciu

działalności

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz

Tel. 32 754 56 70 • 511 458 062

Ponad 20 lat doświadczenia

BIURO RACHUNKOWE
KOMPRA

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

Rudawa 2. najpiękniejszą 
wsią w Małopolsce!

24 sołectwa walczyły o tytuły najpiękniejszej, najbardziej no-
watorskiej i najbardziej aktywnej w sieci wsi w ramach Kon-
kursu „Małopolska Wieś 2022”.  W poniedziałek, 4 lipca Sejmik 
Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą 
konkurs i udzielił tym samym pomocy finansowej wyróżnionym 
gminom na łączną kwotę ponad 485 tys. złotych.
Miano najpiękniejszej mało-
polskiej wsi zyskało sołectwo 
Bibice w gminie Zielonki. 
Tuż za nim uplasowało się 
sołectwo Rudawa w gminie 
Zabierzów. Trzecie miejsce 
zajęła Przysietnica w gminie 
Stary Sącz.
Pierwsze miejsce w kategorii 
nowatorskiej małopolsk iej 
wsi zajęło sołectwo Szre-
niawa w gminie Proszowice. 
Na miejscu drugim i trzecim 
uplasowały się kolejno so-
łectwa Władysław w gminie 
Iwa now ice  i  Gwo ź dz iec 
w gminie Zakliczyn.
Tytuł najbardziej aktywnej 
wsi w sieci przypadł sołectwu 
Przysietnica w gminie Stary 
Sącz.
Głównym celem konkursu 
było zachęcenie społeczności 
loka lnych do akt y wnego 
działania na rzecz podnie-
sienia atrakcyjności małopol-
skiej wsi i poprawy życia jej 
mieszkańców.
Konkurs organizowany był 
w trzech kategoriach: Naj-
piękniejsza Małopolska Wieś, 
Nowatorska Małopolska Wieś 
i Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach 
Konkursu w kategoriach Naj-
piękniejsza i Nowatorstwa 
Małopolska Wieś były ini-
cjatywy lokalne zrealizowane 
na terenie sołectwa od 2017 
r., a w kategorii Małopolska 
Wieś w Sieci – w 2021 r.
Pod uwagę by ła brana m. 
in. estetyka danej miejsco-
wości, utrzymanie jej ładu 
przestrzennego i architekto-
nicznego oraz działania na 
rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Równie ważne 
było promowanie działań na 
rzecz zmiany wizerunku wsi 
– działań nowatorskich, in-

nowacyjnych w szczególności 
w wymiarze gospodarczym, 
ś rodow i skow y m  i  spo-
łecznym. Komisja konkursowa 
oceniła także strony inter-
netowe i prof ile sołectw na 
portalach społecznościowych.
Pełna l ista nagrodzonych 
gmin w raz z w ysokośc ią 
pomocy finansowej znajduje 
się tutaj: Konkursy | Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Małopolsk iego (bip.malo-
polska.pl)
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MICHALINA KOTYZA  
– BKS SMOK ZABIERZÓW WYGRYWA TURNIEJ 

BOKSERSKI W ZINNOWITZ (NIEMCY)
Zawodniczka BKS SMOK ZABIERZÓW Michalina Kotyza wy-
grała wszystkie trzy walki w międzynarodowym turnieju 
boksu olimpijskiego w Zinnowitz (Niemcy) i zajęła I miejsce 
w kategorii wagowej 60 kg. młodziczki (13-14 lat).
Micha l ina Kot yza repre-
zentuje barw y Polsk i pod 
wodzą trener kadry narodowej 
Pani Karoliny Koszewskiej, 
utytułowanej byłej zawod-
niczki w boksie olimpijskim.
Zwycięskie walki w repre-
zentacji są dobrym progno-
stykiem przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami  Europy Mło-
dzików w boksie Olimpijskim, 
które odbędą się w sierpniu br. 
w Erzurum (Turcja).
Grat u lujemy w yg ra nyc h 
walk oraz życzymy kolejnych 
sukcesów w pięściarsk ich 
zmaganiach!

DZIĘKUJEMY:
Gmina Zabierzów
Centrum Boksu  

i Kickboxingu Zabierzów
TECNOS

Ready4Fight
Makaron Wielicki

Justyna Siuta 
 – Mobilny Gabinet Masażu

 v Tekst i zdjęcia:  
Grzegorz Zbroja 

 – trener  
BKS SMOK ZABIERZÓW  

im. Andrzeja Firsta
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Ceny stanEły na głowie!

Dopiero co pisaliśmy o niepotrzebnym czasami wyścigu zbrojeń, czyli coraz bardziej 
zaawansowanych przebudowach pojazdów, mocniejszych silnikach, większych kołach, 
wyższych liftach zawieszeń i rosnących przez to kosztach zabawy w off-road, które tak 
naprawdę zabierają trochę frajdy zbyt mocno ułatwiając jazdę... Tymczasem okazuje się, 
że sytuacja rynkowa mocno się odmieniła. Zmieniła się wręcz radykalnie, zdecydowanie 
podwyższając koszty zakupu, modyfikacji i utrzymywania samochodów do off-roadu. 

Zacznijmy od zakupu pojazdu, tutaj zmiany są odczuwalne najbardziej, między innymi 
ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą. Ceny samochodów urosły w ciągu 
pół roku w niektórych przypadkach wręcz niewiarygodnie. Rok, dwa lata temu poniżej 
10 tys. zł dało się kupić w pełni sprawny, często nieco nawet doposażony wóz tańszej 
marki lub mniej prestiżowy model w przyzwoitym stanie. Auta dojechane i mocno wy-
tłuczone, skorodowane kosztowały 3-5 tys. Jak to często się teraz mawia „tanio już 
było”, teraz granica przesunęła się co najmniej kilka tysięcy do góry i „za dychę” wybór 
jest bardzo niewielki i z góry skazuje nas na katorgę. Oczywiście mówimy tu o dolnych 
granicach. Uznane marki, modele również adekwatnie podrożały o kilkadziesiąt procent. 

Kolejny wzrost to ceny osprzętu, na dzień dobry sprężyny, felgi , opony, tutaj zestaw 
również podrożał zdecydowanie powyżej procentów wynikających z inflacji. Zderzaki, 
bagażniki, drabinki, trapy, uchwyty, cały solidny ekwipunek który ma zapewnić tym au-
tom bezawaryjność w terenie… Stal podrożała, roboczogodziny ludzi którzy są w bran-
ży również, popyt jest spory, czasami powodując braki na rynku, zatem ceny szybują do 
góry. Użytkowanie, eksploatacja, no cóż, podwyżki cen paliw nie da się nie zauważyć, 
a w sytuacji gdy samochody 4x4 zazwyczaj zużywają ilości wyrażane w … naście litrów 
paliwa, drenaż portfela jest ekspresowy. 

Eksploatacja to również części zamienne, części na pierwszy montaż jak wiadomo 
ostatnio potrafi braknąć do nowo produkowanych pojazdów, zatem w używanych ni-
szowych pojazdach bywa jeszcze gorzej. Znaleźliśmy się w punkcie, gdzie wygodniej 
być praktykującym niż początkującym offroadowcem, mając już za sobą największe 
wydatki. Przy czym zdecydowanie nikogo nie zniechęcamy tutaj do wchodzenia w ten 
świat, wręcz przeciwnie Emocje i wrażenia jakie zapewnia 4x4 w każdej postaci – rajdy, 
przeprawy, wyprawy, podróże i rodzące się w tym środowisku znajomości i przyjaźnie 
- jest warte każdych pieniędzy! 

My powoli szykujemy kolejne wyjazdy, tymczasem z niecierpliwością czekamy na od-
słonę i prezentacje w terenie właśnie kończonych projektów Łukasza, Michała i Andrze-
ja – cóż, wyścig zbrojeń trwa : )

tel. 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Off-road, 4x4  to nigdy nie było najtańsze hobby , ale o ile użytkownik nie miał wygórowanych 
wymagań co do komfortu i umiał sam „ogarniać” swój wóz, a najważniejsze było po prostu prze-
jechać przez błoto, można było mieścić się w rozsądnych cenach. 

Remont mieszkania w 2022 roku. Ile trzeba za niego zapłacić?
Według statystyk, najlepszymi miesiącami na przeprowadzenie remontu są maj, czerwiec i lipiec. W ubiegłym roku 
aż 85% Polaków zdecydowało się na odświeżenie czy renowację mieszkania. Remont, to tuż za wakacjami, drugi 
w kolejności cel, na jaki oszczędzamy. Ceny materiałów budowlanych rosną, inflacja galopuje. Czy to zatrzyma plany 
remontowe Polaków? Z jakimi kosztami muszą się dziś mierzyć?

Koszt remontu mieszkania wcale nie taki oczywisty

Jedni decydują się przeprowadzić remont samodzielnie, inni 
wynajmują fachowców. Część osób oszczędza na materiałach, 
kiedy inni nie wyobrażają sobie szukać oszczędności w jakości. 
I wreszcie, niektórzy muszą sobie poradzić z remontem miesz-
kania o metrażu 100 m2, podczas gdy przed innymi stoi wyzwanie 
w postaci 50 m2. Finalny koszt generalnego remontu może być 
więc różny i będzie zależny od kilkunastu czynników, które należy 
wziąć pod uwagę, tworząc wstępny kosztorys prac. 
Nie ulega wątpliwości, że w 2022 roku za prace remontowe – 
a w zasadzie za materiały – zapłacimy więcej. Według danych, 
materiały budowlane podrożały w tym roku średnio o 30%. To 
wynik pandemii i szału na rynku nieruchomości, w czasie których 
inwestycje mocno przyspieszyły, a popyt znacznie przerósł podaż. 
Problemem staje się również dostępność, ponieważ część mate-
riałów jest dostępna w ograniczonej ilości. Z tymi problemami 
mierzą się nie tylko inwestorzy, ale i klienci indywidualni, 
a cała sytuacja oczywiście przekłada się na rosnące ceny budowy 
i remontów. 

Co wpływa na cenę remontu?

Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez portal rynek-
pierwotny.pl, planując dziś generalny remont mieszkania o po-
wierzchni 50 m2 należy się liczyć z kosztami rzędu 94 tys. zł. To 
prawie 1900 zł za metr kwadratowy i o 1000 zł więcej niż trzeba 
było zapłacić za ten sam zakres prac w ubiegłym roku.  – Warto 
podkreślić, że przebieg remontu mieszkania z rynku wtórnego 
jest nieprzewidywalny, w jego trakcie prawie zawsze natrafimy 
na niespodzianki czy utrudnienia. Nawet jeśli wstępny kosztorys 
obejmuje wszystkie prace, jakie mają zostać wykonane w danym 
lokalu, to z dużym prawdopodobieństwem trafimy na niespo-
dziewane wydatki, które pojawią się w trakcie remontu. Drobne 
z pozoru przeszkody czy nieuwzględnione detale mogą wpływać 
na konieczność zmiany planów czy całej koncepcji. - dodaje.
Oczywiście wiele też zależy od stanu samego mieszkania. Jeśli 
właściciel musi mierzyć się z koniecznością usuwania grzyba, sku-
waniem płytek czy starej boazerii, to za remont finalnie przyjdzie 
mu zapłacić znacznie więcej. Sporo też kosztują podstawowe 
sprzęty AGD czy tzw. biały montaż. To dodatkowe koszty, które 
należy uwzględnić podczas tworzenia kosztorysu. 

Remont mieszkania 
– szacunkowa cena 
z metr kwadratowy

W  o b l i c z u  w s z y s t k i c h 
zmiennych t r udno jedno-
znacznie powiedzieć, ile będzie 
kosztował remont mieszkania. 
– Trzeba mieć na uwadze dwie 
rzeczy. Po pierwsze, praktycznie 
z awsz e najw ięce j  w ydamy 
na remont łazienki i kuchni, 
głównie ze względu na zakup 
koniecznych sprzętów, czy 
skuwanie płytek. Po drugie, 
wbrew pozorom, im większy 
metraż mamy do wyremonto-
wania, tym mniej zapłacimy za 
pracę fachowców. – tłumaczy 
ekspert ds. realizacji inwestycji 
w RealCo.

Ile kosztują 
poszczególne prace?

Przyjrzyjmy się, ile mogą kosz-
tować poszczególne prace re-
montowe, które wpływają na cenę końcową. Zacznijmy od ścian 
i podłóg. Koszt usunięcia płytek waha się między 35-50 zł m2. 
Pozbycie się starych tynków będzie kosztowało około 25 zł m2, 
a za zrywanie parkietu zapłacimy średnio 30 zł m2. Wylewka 
i zrobienie gładzi to prace konieczne, by powierzchnia ścian 
i podłóg była równa. Średni koszt wylewki cementowej wynosi 
80 zł/m2, a anhydryt kosztuje od 70-150 zł m2. Z kolei nałożenie 
gładzi to wydatek rzędu 35 zł m2, przy czym należy pamiętać, 
że za gruntowanie dopłacimy kolejne 8 zł/m2. Ceny obejmują 
robociznę i materiały.
Koszt położenia nowych płytek w dużej mierze zależy od ich ro-
dzaju. Najtaniej wychodzi glazura i gres – około 40-120 zł/m2. 
Nieco więcej zapłacimy za terakotę – między 60 a 190 zł za 1 m2. 
Kafelki to także konieczność fugowania i tutaj należy spodziewać 
się kosztów między 10-50 zł za m2 (wiele zależy od rodzaju wy-
branej fugi – cementowe są znacznie tańsze niż epoksydowe). 

Za malowanie ścian zapłacimy około 15 zł za m2, oczywiście 
należy tu doliczyć jeszcze koszt samej farby. Doprowadzenie do 
porządku podłóg będzie mniej lub bardziej kosztowne. Za uło-
żenie parkietu zapłacimy więcej (średnio 90-110 za m2). Panele 
są mniej pracochłonne, dlatego i cena ich ułożenia będzie niższa 
– praca fachowców będzie kosztowała około 30 zł/m2.
Na sam koniec zaznaczmy jednak, że ceny robocizny będą w dużej 
mierze uzależnione od lokalizacji. Na koniec warto dodać, że 
większość kosztów jest znacznie wyższa w dużych miastach.
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Tynki cementowo-wapienne – rodzaje i ich właściwości
Jest znany i powszechnie stosowany od wielu lat podczas prac remontowo-budowlanych. Jego właściwości sprawiają, że 
pomimo dostępu do innych technologii, inwestorzy oraz wykonawcy chętnie wykańczają nimi ściany i sufity przed ich finalną 
dekoracją. Bo bez względu na to, czy decydujemy się je pomalować farbą, wykleić tapetą czy położyć na nich płytki, tynk 
cementowo-wapienny to zawsze świetny wybór. Dlaczego jest tak chętnie stosowany? Jakie są jego rodzaje i co mają one 
nam do zaoferowania? Już wyjaśniamy.
Tynki cementowo-wapienne są wykorzystywane w budownictwie od 
ponad wieku. Oznacza to, że zostały już przetestowane na tysiącach 
inwestycji, a to, że wciąż utrzymują się na topie wśród materiałów 
do wykańczania ścian i sufitów, to tylko dowód na to, że od lat 
pomyślnie zdają swój egzamin z eksploatacji. Rozwój technologii 
sprawił, że na przestrzeni lat zmieniło się ich oblicze na bardziej 
nowoczesne. Raczej nie przygotowuje się ich już własnoręcznie 
na budowie, na rynku są bowiem dostępne gotowe mieszanki do 
rozrobienia z wodą, które nie tylko ułatwiają pracę, lecz przede 
wszystkim gwarantują lepszą i stałą jakość oraz każdorazowo jed-
nakowe, bardzo dobre parametry.

Dlaczego warto je stosować?
Powodów, dla który wykonawcy i inwestorzy cenią tynki cementowo-
-wapienne, jest co najmniej kilka. To za co są najbardziej cenione, 
to ich wytrzymałość. Do tego są wodoodporne i sprawdzają się 
w każdych warunkach. Mogą być stosowane na elewacjach (tynki 
zewnętrze) oraz w każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego prze-
znaczenia i stopnia zawilgocenia, a więc nie tylko w salonie czy 
sypialni, lecz także w łazienkach, pralniach czy kuchniach. A że 
charakteryzuje je wysoka odporność na zarysowania i uderzenia, 
trudno je zastąpić w takich miejscach jak korytarze, klatki schodowe, 
pokoje dziecięce, garaże, piwnice, a więc wszędzie tam, gdzie łatwo 
o uszkodzenia. Dodatkowo ich naturalna porowatość przekłada się 
na wysoką przyczepność kolejnych warstw, dzięki czemu stanowią 
świetne podłoże pod malowaniem, klejenie płytek czy tapetowanie. 
Ale to nie wszystko. 
– Choć nie każdy ma tego świadomość, mineralne tynki cementowo-
-wapienne to jedno z bardziej przyjaznych dla naszego zdrowia 
rozwiązań budowlanych. Są paroprzepuszczalne, łatwo i szybko 
pochłaniają nadmiar wilgoci z powietrza, magazynują i oddają ją 
wówczas, kiedy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. Regulują w ten 
sposób wilgotność powietrza w pomieszczeniach, utrzymując ją na 
zrównoważonym poziomie. Pomagają więc tworzyć we wnętrzach 
przyjazny mikroklimat, który pozytywnie wpływa na samopoczucie 
mieszkańców – dodaje Tomasz Jarzyna z Baumit Polska.

Rodzaje tynków cementowo-wapiennych
Biorąc pod uwagę miejsce przeznaczenia, tynki cementowo wa-
pienne klasyfikuje się jako wewnętrze, przeznaczone do stosowania 

w budynkach oraz zewnętrze, umoż-
liwiające zastosowanie również na 
elewacjach. 
Z kolei dzieląc tynki cementowo-
-wapienne ze względu na technikę 
nakładania materiału na ściany, 
możemy wyróżnić ręczne – do apli-
kacji przy użyciu łaty, pacy i kielni 
oraz maszynowe – narzucane za 
pomocą takich urządzeń jak agregaty 
tynkarskie. Te drugie są znacznie 
mniej praco- i czasochłonne, przez 
co stale zyskują zwolenników. Są 
doceniane szczególnie, gdy w grę 
wchodzi wykańczanie dużych me-
traży. I trudno się temu dziwić, gdy 
tę samą pracę można wykonać 3-4 
razy szybciej.
Tradycyjne tynki cementowo-wa-
pienne zapewniają trwały efekt wy-
kończenia ścian i sufitów. ale warto również pamiętać, że oprócz 
standardowych rozwiązań, takich jak na przykład Baumit MPI 25, 
występują one w różnych odmianach. 
I tak, jeśli zależy nam na uzyskaniu drobnoziarnistej struktury po-
wierzchni, postawmy na tynk cementowo-wapienny gładki (np. 
Baumit MPI Fine). Gdy natomiast priorytetem jest dla nas naj-
wyższa wydajność, oczekiwania te spełni tynk lekki – np. Baumit 
MPI 25 L, który dzięki dużej ilości wypełniaczy wyróżnia się niskim 
ciężarem nasypowym, co przekłada się wprost na mniejsze zużyciem 
tynku w przeliczeniu na metr kwadratowy. Planując natomiast prace 
tynkarskie na elewacji, pamiętajmy, by sięgnąć po produkt do za-
stosowań zewnętrznych (np. Baumit MPA 35). 

Warto pamiętać – szczególnie wtedy, gdy zależy nam na sprawnym 
przeprowadzeniu prac – że do dyspozycji mamy również szybko-
wiążący tynk cementowo-wapienny. Jak dotąd jedynymi przedstawi-
cielami tej kategorii są Baumit MPI 30 Speed i jego lekka odmiana 
Baumit MPI 30 L Speed. Tynk oparty na takiej formule pozwala 

rozpocząć i ukończyć prace tynkarskie na przestrzeni kilku godzin. 
Jego zacieranie jest bowiem możliwe już po około dwóch, a nie jak 
w przypadku tradycyjnych rozwiązań, po kilkunastu godzinach. I to 
niezależnie od grubości zastosowanej warstwy, chłonności podłoża 
czy panującej temperatury.

Na rynku jest dostępna szeroka oferta tynków cementowo-wa-
piennych. Bez względu na to, na jaki jego rodzaj postawimy, się-
gajmy po sprawdzone produkty renomowanych marek, a przy ich 
stosowaniu przestrzegajmy zaleceń producenta. Jakość powierzchni 
będzie miała ogromny wpływ na końcowy efekt prac dekoracyjnych 
oraz jego trwałość.

 v www.baumit.com  
www.facebook.com/BaumitPolska  

www.instagram.com/baumit.polska

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE

▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE

▪ ŻALUZJE PLISOWANE

▪ OGRODY ZIMOWE

▪ MOSKITIERY

Zapraszamy pod nowy adres:
KRON Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków
tel.: 694 435 170

e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

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

działka o przeznaczeniu budowlanym  
i zieleni nieurządzonej o powierzchni 21 a, 

Zalas, gm. Krzeszowice.  
Część budowlana to ok. 8 a. 

Cena: 119 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

mieszkanie trzypokojowe o pow. 72 m. kw. w 
Sosnowcu, do zamieszkania od zaraz. 

Cena: 315 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
mieszkanie w Wojkowicach, pow. 

będziński, o pow. 34 m kw., po 
całkowitym remoncie.  
Cena: 175 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana 20 a w 

Rącznej, gm. Liszki.  
Cena: 425 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana (przeznaczenie 

zgodnie z MPZP to MNR2) o pow. 56 a, 
w Rudnie gm. Krzeszowice. Na działkę 
składają się trzy działki ewidencyjne, 
położone bezpośrednio koło siebie.

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dwie działki budowlane  

w Woli Filipowskiej,  
każda po 10 a.

Cena: 125 tys. PLN za 10 a.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 40 a w 
Paczółtowicach, z pięknym 

widokiem na okolice

 Cena: 349 tys. PLN.

dom 240 m kw  
(plus 120 m kw poddasze)  

z potencjałem inwestycyjnym w Balicach, 
działka 5,2 a.

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a.  

Cena: 405 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a. 

Cena: 460 tys. PLN.
3. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a.  

Cena: 750 tys. PLN.
4. Dom 220 m kw w Strzyżowicach, działka 70 a. Cena: 535 tys. PLN.
5. Mieszkanie o pow. 72 m kw. w Sosnowcu (trzy pokoje i 

kuchnia). Cena: 315 tys. PLN.
6. Mieszkanie o pow. 34 m kw. w Wojkowicach, pow. będziński 

(pokój i kuchnia). Cena: 175 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
7. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
8. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
9. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
10. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
11. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.

12. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
13. Działka 12 a w Filipowicach. Cena: 120 tys. PLN.
14. Działka 10 a w Woli Filipowskiej. Cena: 125 tys. PLN.
15. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
16. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
17. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. 

Nowa cena: 110 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
18. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondy-

gnacje, każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 
tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
19. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  

Cena: 580 tys zł.

20. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwa-
nowicach. Na działce dom ok 140 m kw do wyburzenia lub 
remontu. Cena: 200 tys. PLN. 

21. Działka usł-bud 15 a w Kochanowie. Cena: 430 tys. PLN.

22. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.
23. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
24. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w 

sumie 8 osób), w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi 
przynależy kuchnia, łazienka, pokój dzienny, 2-3 miejsca 
parkingowe, ogródek.  Podana cena dotyczy lokum dla 4 
osób. Cena: 1400 PLN / m-c.

25. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

26. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

Kryształowe kieliszki – hit czy kit?
Były w prawie każdym domu. Zwykle w towarzystwie całej, mniejszej lub większej, kolekcji dumnie eksponowanej na kredensach 
i meblościankach i komodach. Dziś – w nieco odświeżonej formie – wracają do łask. O czym mowa? O kryształowych kieliszkach, 
które pokochał internet i dekoratorzy wnętrz. W jaki sposób relikt PRL-u stał się jednym z najgorętszych hitów wnętrzarskich i kiedy 
warto po niego sięgnąć? O tym poniżej.
Kryształy się dostawało, zdobywało, czasem kupowało. W czasach 
PRL-u, aż do lat 90. błyszczały z meblościanek w całej Polsce i nie 
tylko. Rzadko pasowały do wnętrza, za to zajmowały dużo miejsca, 
zabierając je bardziej praktycznym drobiazgom. Nieczęsto się ich 
używało, a już na pewno nie na co dzień, za to trzeba je było regu-
larnie odkurzać. Nic dziwnego, że wiele osób nie ma z nimi najlep-
szych wspomnień. Mimo to w ostatnim czasie można zaobserwować 
prawdziwy renesans kryształowych dodatków.

Co się zmieniło?
– Przede wszystkim moda na retro ma się świetnie – młodzi do-
rośli, którym kryształowe cukiernice, kieliszki czy patery kojarzą 
się z domem babci czy ukochanej cioci, która zawsze pozwalała 
z bomboniery albo miseczki z kryształu podjeść cukierka, chcą 
mieć takie elementy we własnych domach. Tyle że u nich nie są 
już traktowane jak drogocenne okazy, na które trzeba chuchać, 
dmuchać i można je tylko oglądać. Są to raczej praktyczne, ładne 
przedmioty, które są wykorzystywane na co dzień – wyjaśnia eks-
pertka sieci sklepów KiK.
Jakieś przykłady? – We współczesnych mieszkaniach coraz częściej 
można znaleźć kryształowy wazon ze świeżymi kwiatami, paterę 
na ciasto, na której leżą owoce, talerzyk, który służy jako mydel-
niczka… „Kryształy”, jak kiedyś mówiło się o zastawie ze szkła 
kryształowego, czyli zawierającego ołów, są dzisiaj w użytku, a nie 
tylko dla ozdoby. Zazwyczaj występują pojedynczo. Z jednym wy-
jątkiem – kieliszkami – wylicza dekoratorka marki KiK.  Luksus, 
na który każdy może sobie pozwolić  Kieliszki inspirowane znanymi 
z ubiegłego stulecia kryształami są dzisiaj dostępne w wielu sklepach 
z akcesoriami do domu. Znajdziemy je w różnych kształtach i roz-
miarach, a nawet kolorach. – Są niedrogie, ale trwalsze niż kieliszki 
czy szklanki z cienkiego i kruchego szkła sodowego, z którego to 
najczęściej robi się zastawę stołową z uwagi na niskie koszty. Do 
tego najczęściej można je kupować w zestawach albo na sztuki, co 

jest dużym ułatwieniem, jeśli np. jeden się stłucze – zauważa de-
koratorka wnętrz związana z marką KiK.
 To, że obecnie panuje bardziej praktyczne podejście do kryształów, 
już ustaliliśmy. Ale czy chodzi tylko o tę zaletę? – Oczywiście, że nie. 
Kryształowe kieliszki są po prostu bardzo estetyczne i nadają luk-
susowego sznytu, kojarzącego się z drogimi restauracjami i cocktail 
barami, nawet najprostszej aranżacji stołu. A pasują do każdego stylu 
– od eleganckiego, przez rustykalny i naturalny, po nowoczesny. 
Do tego takie kieliszki czy szklanki o mają grube ścianki, dzięki 

czemu dłużej utrzymują temperaturę napoju. To szczególnie ważne 
w przypadku win czy drinków. Ale i owocowe soki do śniadania czy 
wigilijny kompot, a nawet barszczyk do krokietów smakują z nich 
po prostu bardziej wykwintnie. I chyba o to, poza przyjemną no-
stalgią, w tej modzie chodzi – puentuje z uśmiechem ekspertka KiK.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a  

w Tenczynku.
Cena: 149, 5 tys. PLN.

dom w miejscowości Poręba-Żegoty,  
gm. Alwernia, o pow. ok. 200 m kw,  

działka 11 a.

Cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
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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 Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414

• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

GRISZA
Grisza - kot sierota wojny z Ukrainą, piękny, 11-letni samiec kota perskiego, ukochany pupil swojej 
Pani, która zdecydowała się emigrować do USA i dzień przed wylotem linie lotnicze odmówiły za-
brania Griszy. Próbowaliśmy znaleźć możliwość transportu do USA dla samego Griszy, ale nie udaje 
się, więc szukamy mu odpowiedzialnego domu. Grisza był jedynakiem i nie przepada za towarzy-
stwem innych zwierząt. Kocha ludzi, ale jak na persa przystało, jest dystyngowanie zdystansowany. 
Grisza jest kastrowany, ma wszystkie szczepienia, odrobaczenia, jest spokojny, niewybredny, nie 
narzuca się, ale ceni towarzystwo człowieka - najlepiej w domu bez małych dzieci, których nie 
zna. Należy pamiętać, że okrywa włosowa Griszy wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Griszę poznać 
można od pon. do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. 
Zakręt 3, Kraków-Bielany. 
Tel. 728 413 789.

LILITH I VENUS
Lilith i Venus - dwie podzakopiańskie siostrzyczki, ok. 4. 
miesięczne, typowe rezolutne kocięta, rozbawione, psotne, 
potrzebują jeszcze dobrej socjalizacji ze wszystkim, co 
dzieje się w domu. Są odrobaczone, zaszczepione i zaczi-
powane, w umowie będzie obowiązek kastracji po osią-
gnięciu 6-go miesiąca życia. Kotki poznać można od pon. 
do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fun-
dacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany. 
Tel. 728 413 789.

PAXI
Paxi - czarna podpalana suczka, w typie miniaturowego (ok. 7 kg) owczarka niemieckiego, spo-
kojna, przyjazna, skora do zabawy, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Potrzebuje jak każdy pies odpo-
wiedniej dawki ruchu i spacerów. Paxi ma ok. 1,5 roku, jest kastrowana, odrobaczona, zaczipowana, 
zaszczepiona. Nie zostanie wydana do kojca, na łańcuch, do budy. Obowiązuje wizyta zapoznawcza 
u nas w fundacji, umowa adopcyjna oraz wizyta poadopcyjna. Paxi poznać można od pon. do pt 
13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-
-Bielany. 
Tel. 728 413 789.

GERDA I KAY
Suczka Gerda - biszkoptowa,  ok. roczna, w typie labradora, ruchliwa, skora do zabawy, pełna tem-
peramentu, przyjazna, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Pies Kay - brązowy, około roczny, w typie 
labradora, bardzo zrównoważony, przyjazny, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Obydwa pieski, jak 
każde labradory, potrzebują dużej dawki ruchu i spacerów; są kastrowane, odrobaczone, zaczi-
powane, zaszczepione. Psy zostały odebrane z pseudohodowli. Nie zostaną wydane do kojca, na 
łańcuch, do budy. Obowiązuje wizyta zapoznawcza u nas w fundacji, umowa adopcyjna oraz wizyta 
poadopcyjna. Pieski poznać można od pon. do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie 
Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany. 
Tel. 728 413 789.

RULETKA
Trafił do nas w październiku zeszłego roku. Tak pisaliśmy o nim ”od kilku tygodni na ulicy 
koczuje pies. Niczyj, jak to mówią, przybłęda. Jedno miejsce. Śpi z głową na krawężniku. 
Setki, nawet tysiące przejeżdżających samochodów. Tyleż samo przechodzących obok ludzi. 
Wszyscy widzą, ale nikt nie reaguje, by mu skutecznie pomóc. Dopiero para młodych ludzi, 
którzy są tam drugi raz przejazdem i widzieli go w tym samym miejscu cztery tygodnie wcze-
śniej szuka dla niego konkretnej pomocy. Staruszek już u nas w Łętkowicach. Widać, że bez-
domność dała mu nieźle w kość. Wyliniały, na głowie ślady po starych pogryzieniach. Cichutki 
jak myszka, pokorny. Jest bezpieczny, ma już swój kocyk, swoją miskę, deszcz nie pada mu na 
głowę…”.
Jaki jest Ruletka teraz? Pozytywny, uśmiechnięty i chociaż to już dziadziuś, jest żywotny 
i pełen energii. Lubi kontakt z ludźmi, z innymi psami. Właściwie jest bezproblemowym psem. 
Fajnie by było. gdyby ostatnie lata spędził przy swoim człowieku, bo chyba zapomniał jak to 
jest mieć go tylko dla siebie. Ruletka ma około 10 (może więcej) lat, waży 15 kg, jest przygo-
towany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przy-
tulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa)..
Tel. 783 553 197.

MURZYNEK
Pojawił się nagle na ulicy w małej miejscowości późną jesienią. Przemykał między domami 
i chował się w polach. Zimowe, mroźne noce przetrwał, chowając się w chlewiku w jednym 
z gospodarstw. Codziennie skoro świt uciekał, nie chcąc spotkać się z gospodarzem. Tak żył 
przez całą zimę, aż do wczesnej wiosny. Kiedy dowiedzieliśmy się o jego istnieniu, było już 
w miarę ciepło. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że złapanie go nie będzie wcale łatwe. 
Chociaż kulał mocno na łapę, znikał na widok człowieka, by ponownie znowu za jakiś czas 
się pojawić. Pomógł gospodarz, który zamknął w nocy Murzynka w chlewiku. Jak on się bronił 
przed zabraniem… Gryzł na oślep i rzucał jak ryba w sieci. Bał się ogromnie.
W przytulisku przez tydzień nie można było się nawet na niego popatrzeć… I nagle przełom. 
Murzynek zaczął z nami ”rozmawiać”. Przy pierwszym wyjściu na smyczy już wiedzieliśmy, że 
zwykłym ”wiejskim burkiem” to on nie jest. Znał bardzo dobrze smycz i spacery na niej. Jak 
znalazł się na ulicy? Dlaczego nikt go nie szukał? To już dwa lata jak jest u nas i czeka na nowy 
dom. Znajdzie…?
Murzynek ma około 7-8 lat, waży 12 kg. Wesoły, ruchliwy, trochę ostrożny w kontakcie z obcymi 
ludźmi i sytuacjami. Reakcji na dzieci i koty nie znamy. Może mieć problem w odnalezieniu się 
w zgiełku dużego miasta. Jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

Natryskowa pianka PUR wypiera dotychczas stosowane materiały
izolacyjne, ponieważ swoimi dobrymi właściwościami znacznie je
przewyższa. Bez klejenia, wiercenia, kołkowania, pylenia czy wiązania!

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

32-300 Olkusz ul. Krakowska 8
biuro@domydrewniane-zielinski.pl
www.domydrewniane-zielinski.pl
Domy Drewniane Zieliński

+48 32 305 61 60

Wybudujemy
dla Ciebie
Twój dom marzeń

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM? 
NASZE ATUTY TO:

• 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
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży 

nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w 
ofercie naszego Biura)

• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,  

architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) na sfinansowanie 

zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko 
nieruchomości będących w ofercie naszego Biura)

• 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

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi 

najlepszą dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowa-

dzamy w życie

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

Zapraszamy do kontaktu:

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


