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FOCH
Kilka dni temu rozmawiałam z pewnym mężczyzną. Ma już żonę i troje dzieci. Są mał-
żeństwem od kilku lat. On sam mieszka poza domem rodzinnym jeszcze dłużej niż trwa 
jego związek z żoną. Utrzymują się sami, zresztą finansowo radzą sobie całkiem dobrze, 
i również samodzielnie – przy pomocy płatnej niani – wychowują dzieci. Problemem 
tego pana jest relacja z jego mamą, która zawsze była (mama) wymagająca i surowa. 
Do dzisiaj chce, nawet kiedy on już jest dorosłym, samodzielnym 
mężczyzną, by robił, to co ona chce i w sposób, w jaki ona chce. 
Kiedy on się temu sprzeciwia – mama jest obrażona. Zresztą, robiła 
tak przez całe jego życie. Miał jednak nadzieję, że kiedy będzie do-
rosłym człowiekiem, ona zaprzestanie takiego zachowania.
Foch. Przysłowiowy foch. Którz go nie zna? Pewnie każdy z nas 
również nie raz się pokusił o taką postawę wobec kogoś ważnego i/
lub bliskiego. I pewnie teraz się Państwo zdziwicie, ale foch należy 
do zachowań agresywnych. A dokładnie mówiąc, jest to tzw. bierna 

agresja, czyli w tym wypadku pokazywanie swojego niezadowo-
lenia, złości w sposób niewprost.
Oczywiście, „foszą” się również dzieci, ale one ze względu na prawo 
do posiadania niskiego repertuaru sposóbów radzenia sobie z emo-
cjami i również niezbyt dużych umiejetności językowych i komuni-
kacyjnych, trochę mają do tego prawo. Z drugiej strony, pamiętajmy, 
że to my rodzice, najczęściej jesteśmy wzorcem zachowań naszych 
dzieci. Zatem, jeśli nasze dziecko miewa focha, zastanówmy się, 
gdzie się tego nauczyło i również, dlaczego nie zna przyjaźniej-

czytaj dalej na str. 2
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SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
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• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 
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je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze
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ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
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ELAMI BOLIX WO

OD

Wycinka i pielęgnacja drzew

Kontakt: 535 013 523

natasha.baliy
baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym
trenerem!

baliy.natasha@gmail.com

ZADZWOŃ! KRAKÓW TEL. 506 289 107

DO SPRZEDANIA
dom240mkw

(plus 120mkwpoddasze)
wcentrumBalic, na ponad 5a działce.

Cena: 750 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana

o powierzchni ok. 40 a, w Paczółtowicach.
Możliwość podziału

i zakupienia mniejszej działki.
Cena: 349 TYS. PLN.
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIEWCHRZANOWIE
w bloku przy Al. Henryka

o pow. ok. 36m kw.
Cena: 215 tys. PLN do negocjacji

Tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
działka budowlana4 a

wpięknymmiejscuwTenczynku
Cena: 105 tys.PLN.
Tel. 796351499
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szych sposobów na rozwiązy-
wanie konfliktowych sutuacji.
Problemem dla dzieci – nie-
ważne małych czy dużych 
– jest rodzic, który stosuje 
taką formę biernej przemocy. 
Dziecko w fazie zależnej od 
rodzica bardzo często czuje się 
winne, że rodzic się do niego 
nie odzywa. Krytykuje się, ob-
winia, co przyczynia się do ob-
niżenia poczucia wartości. 
Jasne, nie jeden rodzic powie: 
dobrze, że dziecko czuje się 
winne, przecież zrobiło coś nie 
tak jak powinno. No cóż, po-
czucie winy nie jest najlepszym 
sposobem na wychowanie. 
To znaczy: jest doskonałym 
sposobem, bo działa. Tylko 
zasada jego działania jest nisz-
cząca dla małego człowieka 
i dla jego relacji z rodzicem.

W związkach między doro-
słymi foch również bywa często 
wykorzystywanym narzędziem 
do osiągnięcia swojego (choćby 
miało to tylko wywołać po-
czucie winy, czyli być karą). 
Jeśli tak się zachowujemy, to 
najprawdopodobniej znaczy, 
że nie radzimy sobie ze złością, 
nie umiemy wyrażać swoich 
potrzeb w bezpieczny sposób, 

nie umiemy stawiać granic, ale 
również szanować granic tej 
drugiej osoby.
Na koniec dodam: bierna 
agresja powoduje takie same 
konsekwencje jak czynna 
agresja. Tylko trudniej ją 
zauważyć.

 v Magdalena Poprawa
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Szansa na udział  
w programie #StartUP Małopolska

Ruszył nabór do programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. To już dziesiąta jego 
edycja. Program jest szansą dla młodych firm na rozwój i nawiązanie cennych kontaktów 
oraz źródło biznesowych inspiracji.
Najważniejszym celem pro-
gramu jest nabycie przez przed-
siębiorców znajdujących się na 
początku swojej drogi biznesowej 
wiedzy na temat efektywniejszego 
funkcjonowania ich firmy. Adre-
sowany jest on do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw z wo-
jewództwa małopolskiego, dzia-
łających na rynku nie dłużej niż 3 
lata wg stanu na 1 kwietnia 2020 
roku. Największe szanse na za-
kwalifikowanie się do programu 
mają startupy poruszające się 
w obszarach inteligentnych spe-
cjalizacji Małopolski, tj. tech-
nologie informacyjne, chemia, 
elektrotechnika, energia zrówno-
ważona, nauki o życiu, produkcja 
metali oraz przemysły kreatywne 
i czasu wolnego.

Doceniony program 
akceleracyjny

Projekt #StartUP Małopolska 
został wyróżniony w tegorocznym 
konkursie dla samorządów, zor-
ganizowanym przez Serwis Sa-
morządowy Polskiej Agencji 
Prasowej.
To znakomita rekomendacja i po-
twierdzenie, że program Woje-
wództwa Małopolskiego świetnie 
wpisuje się w potrzeby młodych 
przedsiębiorców. Zadaniem 
#StartUP Małopolska jest pod-
powiadanie, doradzanie, znajdo-
wanie rozwiązań, które pozwolą 
na oszlifowanie diamentu w po-
staci świetnego pomysłu. Prowa-
dzona przez nas akceleracja wy-

chodzi naprzeciw oczekiwaniom 
ludzi stawiających pierwsze kroki 
w biznesie i sprawia, że firmy 
stają mocniej na nogach, łatwiej 
otwierają się na nowe biznesowe 
wyzwania – ocenia wicemarszałek 
Małopolski Józef Gawron.

Nabór do 2 października
Rozpoczynający się nabór potrwa 
do 2 października, a wszystkie 
zainteresowane udziałem w nim 
firmy powinny jedynie wypełnić 
formularz rekrutacyjny znajdujący 
się na stronie www.startup.ma-
lopolska.pl. Pod tym adresem 
znajdziemy również inne istotne 
informacje o programie. Udział 
w programie jest nieodpłatny, 
a całość projektu jest dofinan-
sowana ze środków europejskich.

Na co można liczyć?
#StartUP Małopolska to program 
szkoleniowy i mentorski. Podczas 
warsztatów i zajęć z mentorami 
przedsiębiorcy otrzymują sporą 
dawkę specjalistycznej, opartej na 
doświadczeniu i praktyce wiedzy, 
umożliwiającej dalszy rozwój 
i podniesienie niezbędnych 
umiejętności. Chodzi o kompe-
tencje w tych dziedzinach, które 
są kluczowe dla szybkiego i efek-
tywnego rozwoju firmy oraz ska-
lowania biznesu, takie jak mar-
keting, sprzedaż czy prezentacja.

W niewielkich grupach dla 
efektywnego przekazu

Dla zapewnienia optymalnej 
efektywności w programie bierze 

udział niewielka grupa osób – do 
każdej edycji kwalifikowanych 
jest najwyżej 8 firm. Uczestniczą 
one najpierw w zajęciach warsz-
tatowych, a następnie trafiają pod 
skrzydła mentorów z wybranej 
dziedziny. O dalszy pomyślny 
rozwój firmy dba również me-
nadżer akceleracji, którego za-
daniem jest pomoc w określeniu 
kierunku dalszego rozwoju przed-
siębiorstwa. Dopełnieniem oferty 
programu jest zapewnienie bez-
płatnego udziału w najbardziej 
znaczących wydarzeniach bran-
żowych i start-upowych. To sami 
uczestnicy decydują, w jakim 
przedsięwzięciu uczestniczą. 
Do chętnie wybieranych przez 
przedsiębiorców wydarzeń należą 
m.in. InfoShare, I love marketing 
i inne przedsięwzięcia o podobnej 
randze i charakterze.lę w rozwoju 
młodych firm odgrywają pro-

gramy akceleracyjne opowiada 
również Dominika Walec, pre-
zeska Fundacji #OMGKRK 
– organizacji, która od lat z po-
wodzeniem wspiera krakowskie 
startupy.

***

Program akceleracyjny #StartUP 
Małopolska jest realizowany 
w ramach projektu „Startupowa 
Małopolska – wsparcie przed-
siębiorczości w regionie” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. W dotych-
czasowych dziewięciu edycjach 
wzięły udział 64 małopolskie 
firmy.

Nadawanie numeru  
PESEL obywatelom Ukrainy
Wszystkie osoby, które przekroczyły granicę 
Polsko-Ukraińską po 24.02.2022 r., mogą wy-
stąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL 
w związku z konfliktem na Ukrainie.
• W Gminie 

Krzeszowice wnioski 
o nadanie numeru 
PESEL można składać 
w Urzędzie Miejskim 
w Krzeszowicach, 
I piętro – pokój nr 108

• Obywatele, którzy będą 
się ubiegać o nadanie 
numeru PESEL 
w związku z konfliktem na 
Ukrainie mogą załatwić 
sprawę po ustaleniu wizyty 
– tel.: 12 252 08 40

• Procedura składania 
wniosków o nadanie 
numeru PESEL:
 – Wniosek składa się oso-

biście, po ustaleniu wizyty;
 – Wniosek wypełnia osoba 

ubiegająca się o nadanie 
numeru PESEL;

 – Wniosek jest bezpłatny;
 – Wniosek musi być czytelnie 

wypełniony drukowanymi 
literami w alfabecie ła-
cińskim oraz podpisany;

 – Należy posiadać ze sobą 
dokument, na podstawie 
którego została przekro-
czona granica;

 – Podczas składania wniosku 
pobiera się odciski palców. 
Nie dotyczy to dzieci po-
niżej 12. roku życia oraz 
osób, od której pobranie od-
cisków palców jest fizycznie 
niemożliwe;

 – Do wniosku należy dołączyć 
1 zdjęcie(35x45mm);

Istnieje możliwość nieodpłatnego 
wykonania fotografii w Krzeszo-
wicach przy ul. Rynek 7 „Foto-
-Smereka” po wcześniejszym 
odebraniu zaświadczenia z Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach 
(pok. nr 108 ).
• Nadanie numeru PESEL 

dla dziecka:
 – Za dziecko wniosek może 

złożyć jego rodzic, opiekun 
tymczasowy lub osoba spra-
wująca nad nim faktyczną 
pieczę;

 – Potrzebne jest 1 zdjęcie 
(35x45mm);

W przypadku osób, które skoń-
czyły 12 rok życia, będą pobierane 
odciski palców.
- Wniosek https://mc.bip.gov.
pl/ogloszenia/wzor-wniosku-
o-nadanie-numeru-pesel-w-
zwiazku-z-konf l iktem-na-
ukrainie.html
- Przyjmowanie wniosków po 
wcześniejszym umówieniu wizyty 
będzie odbywać się w godzinach 
pracy Urzędu.

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia 
   indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 38 15 99
www.przystan-psychoterapia.pl
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Przytulne i funkcjonalne – takie są wnętrza B&B Hotels 
Hotele należące do sieci B&B Hotels wyróżniają się nie tylko świetną lokalizacją i komfortowo urządzonymi pokojami, 
lecz także oryginalnym wystrojem części wspólnych, który goście bardzo sobie cenią. Przyjrzyjmy mu się bliżej.
W zależności od lokalizacji obiektu przestrzenie wspólne w ho-
telach B&B Hotels dostarczają podróżnym innych, ciekawych 
doświadczeń estetycznych. Oprócz recepcji, na gości czeka ho-
telowe lobby ze strefą relaksu, a w niektórych obiektach także ka-
meralna sala konferencyjna. Całość natomiast wpisuje się w ideę 
otwartego domu.
– Zatrzymując się w naszym hotelu, goście liczą na to, że będą 
dobrze się w nim czuć. Dlatego przy każdej realizacji naszym 
celem jest stworzenie dla nich nowoczesnej, funkcjonalnej, 
a zarazem klimatycznej, przytulnej przestrzeni, w której będą 
mogli przyjemnie i wygodnie spędzać czas. We współpracy ze 
świetnymi projektantami staramy się tworzyć wnętrza ema-
nujące ciepłem oraz domową atmosferą. Takie, które inspirują 
i do których chce się wracać – podkreśla Beatrice Bouchet, Prezes 
Zarządu B&B Hotels Polska.

Stylistyczna spójność
Stylowa przytulność, multifunkcjonalność, domowa atmosfera, 
ergonomia i elegancja – tak w dużym skrócie można opisać 
wystrój hoteli B&B Hotels w Polsce, realizowanych zgodnie 
z obecnym konceptem aranżacyjnym sieci. Wnętrza są spójne 
i uporządkowane, dzięki czemu goście mogą odnaleźć w nich 
spokój i harmonię, co przyciaga zarówno osoby podróżujące 
w celach biznesowych, jak i weekendowych turystów.

Różni goście, różne potrzeby
– Projektowanie wnętrz hotelowych to niełatwa sztuka. Trzeba 
połączyć funkcję z dobrym designem oraz miejscem. Przestrzeń 
należy zaaranżować w taki sposób, by była przyciągająca, kli-
matyczna, inspirująca i odpowiadała na potrzeby oraz oczeki-
wania jak największej liczby gości. By im sprostać, w hotelach 
B&B Hotels stworzyliśmy różne zakątki, stosując oddzielenia, 
rozmaite typy mebli, a także różne kolory, struktury czy mate-
riały – mówi Magdalena Boule, prowadząca biuro projektowe 
Tremend, które jest autorem aranżacji w hotelach B&B w War-
szawie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu.

Tożsamość z miejscem
Wnętrza hoteli B&B Hotels, włącznie z pokojami, są ukłonem 
w stronę kultury i architektury miast, w których się one znajdują. 
Dominują w nich jasne meble oraz materiały nawiązujące do 
natury. Ważną rolę odgrywa drewno, które ociepla przestrzeń 
i wprowadza weń domową atmosferę. Efektu dopełnia klima-
tyczne oświetlenie, a „kropką nad i" są rozwiązania dekoracyjne, 
nawiązujące do lokalizacji hotelu.

– Pracując nad wnętrzami hoteli B&B w Krakowie, Warszawie, 
Lublinie czy Poznaniu szukaliśmy sposobu na powiązanie in-
trygującego, oryginalnego designu z tożsamością miejsca. I tak 
przykładowo przy modernizacji wnętrz hotelu B&B Warszawa-
-Okęcie motywem przewodnim było lotnisko i bliskość centrum 
miasta, stąd ściany lobby zdobi grafika przedstawiająca pa-
noramę stolicy, wzbogacona symbolami, będącymi graficznym 
odwzorowaniem samolotów, a wzór na posadzce przywołuje 
skojarzenia z mapą Warszawy. 
Kraków, jako miasto jest bardzo bogaty historyczne, więc w tam-
tejszym hotelu sieci B&B Hotels w nowoczesny sposób odwo-
ływaliśmy się właśnie do jego dziedzictwa, nawiązując między 
innymi – choć nie w sposób dosłowny – do wawelskich kase-
tonów. W Lublinie dużą inspiracją były dla nas przepiękne, 

stare kamienice, na których dominują brązy, ochra i beże po-
mieszane z zielenią. Przenieśliśmy tę kolorystykę do wnętrz. 
Zastosowaliśmy również łuki i podcienie, które wyszukiwaliśmy 
i staraliśmy się odwzorować. 
W Poznaniu odnieśliśmy się do odbywającego się co roku w tym 
mieście teatralnego festiwalu „Malta”. Nawiązaliśmy też do 
street artu, który ma tutaj wiele twarzy. Z tego szukaliśmy in-
spiracji do naszych struktur, faktur, kolorów i dekoracji – tego 
wszystkiego, czym chcielibyśmy zaskoczyć gości B&B Poznań 
Old Town – opowiada Magdalena Boule.
Wnętrza hoteli B&B dostarczają inspiracji i oferują całkiem 
nowe doświadczenia, a pomysłowy design już od progu wywołuje 
w gościach pokusę odkrywania lokalnych atrakcji. 

Małopolska Noc Naukowców znowu zaprasza na eksperymenty i doświadczenia
30 września 2022 roku to data, która z pewnością trafi do kalendarza każdego miłośnika naukowych eksperymentów. Właśnie wtedy odbędzie się kolejna edycja 
Małopolskiej Nocy Naukowców. To już 16. odsłona nocy pełnej wybuchów, dymu, majsterkowania i dobrej zabawy. Każdy, kto był chodź raz na tutejszym spotkaniu 
z naukowcami, odwiedza go potem regularnie. Nie wierzycie? To czytajcie dalej! W inauguracji 16 edycji wydarzenia wziął udział wicemarszałek Józef Gawron.
Mam ogromną radość ogłosić, że 16. edycja Małopolskiej Nocy 
Naukowców już przed nami. To Święto Nauki, w którym bierze 
udział tysiące Małopolan. To tej nocy będą otwarte laboratoria, 
zakłady i instytuty badawcze, które można będzie zwiedzić, 
a także w ciekawy sposób przeprowadzić eksperymenty i wzbudzić 
w sobie, a zwłaszcza w dzieciach i ludziach młodych głód wiedzy, 
analitycznego myślenia, chęci poznawania świata, wyciągania 
wniosków i pobudzanie naszej wyobraźni. Przeżywam ogromną 
radość z powodu tego, że czeka nas wyjątkowa noc, na którą już 
dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam – powiedział wicemarszałek 
Józef Gawron.

Przed każdym wielkim wydarzeniem  
stoi jego znakomita zapowiedź

Tak jak spadające liście zwiastują porę jesienną, tak pierwszym sy-
gnałem nadchodzącej Małopolskiej Nocy Naukowców jest konkurs 
plastyczny. W tym roku, uczestnicy rywalizują w czterech katego-
riach wiekowych, tworząc arcydzieła z materiałów pochodzących 
z recyklingu.
Termin na zgłaszanie prac konkursowych mija 20 września, a jego 
laureatów poznamy na Inauguracji Małopolskiej Nocy Naukowców 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Więcej o konkursie na stronie:  
https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs/

Nauka dla każdego
Szerokie grono naukowców z Małopolski z blisko 40 instytucji, 
przez wiele miesięcy opracowywało program tak, by zainteresował 
dzieci, młodzież jak i dorosłych widzów. O czym szumi las, jak za-
projektować robota czy chemiczne eksperymenty zamknięte w szkle, 
to tylko niektóre z ponad 2 tys. propozycji przygotowanych na te-
goroczne naukowe święto. W programie znajdzie się kilka nowości, 
dużo wiedzy, ale najwięcej dobrej zabawy. To wszystko w ramach 
bezpłatnych pokazów, które mają za zadanie zachęcić do podjęcia 
kariery naukowej i do lepszego poznania zawodu naukowca. Przy-
gotowywane spektakle mają różnorodną tematykę, która zadowoli 
nawet najbardziej wymagających widzów.

To nie żadne czarowanie, to nauka drogi Panie!
Swój blok atrakcji przygotowało także Województwo Małopolskie. 
Wspólnie z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon stworzono 
m.in. wykład o nowych technologiach czy pokazy naukowe i eks-
perymenty z odrobiną magii. Zobaczycie je w Muzeum Lotnictwa 
Polskiego (MLP) i na pewno będą oooodlotowe!

Tradycją są nowości
Jak co roku tak i teraz na uczestników czekają nowe atrakcje, nowe 
miejsca i nowe wyzwania. Program 16. edycji Małopolskiej Nocy 
Naukowców wzbogacą: Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Sym-
bioza”, Szpital na Klinach „Neo Hospital”, Instytut Mechaniki 
Górotworu PAN , Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis 
University w Nowym Sączu oraz Zespole Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie. To miejsca, których nie wolno przegapić.

Starzy znajomi i powtórka z rozrywki
Noc Naukowców to nie tylko nowe eksperymenty i doświadczenia, 
ale także okazja na rozmowę z naukowcami czy powtórkę z naj-
bardziej lubianej rozrywki . Do grona tegorocznych organizatorów 
powracają Partnerzy z poprzednich edycji. Uniwersytet Jagielloński, 
NOKIA czy firma Valeo przedstawią uczestnikom bogaty program, 
który z pewnością zostanie na długo w pamięci młodych odkrywców.

Rejestracja - tak, ale nie w każde miejsce!
Na wybrane wykłady, pokazy czy eksperymenty (w tym m.in. in-
augurację wydarzenia) obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rusza 
ona już 22 września od godziny 9.00.
Jeśli jednak nie zdążycie zapisać się na wybraną aktywność, zawsze 
można odwiedzić wydarzenia, które nie wymagają wcześniejszej 
rejestracji. Aktywności ze wstępem wolnym wystarczy wyszukać 
poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra (Wymagana rejestracja: 
NIE) na głównej stronie wydarzenia w zakładce z programem: 
https://nocnaukowcow.malopolska.pl/wydarzenia/
Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Województwo 
Małopolskie. Dzięki współpracy z Partnerami z regionu podczas 

każdej edycji przedsięwzięcia udaje się zaproponować uczestnikom 
niezwykle ciekawy program. Nie inaczej jest też i tym razem!
30 września, Noc Naukowców rozbrzmi w 25 krajach Europy, 
a ściślej mówiąc w blisko 433 miastach starego kontynentu. Wy-
darzenie jest organizowane przez Województwo Małopolskie od 
2007 roku i z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników.
W tym roku naukowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 
projektu „European Researchers' Night 2022-2023 in Małopolska” 
(„Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce)”, akronim: 
ERN4Change, finansowanego z budżetu Województwa Mało-
polskiego oraz ze środków programu ramowego Unii Europejskiej 
„Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 
101061168.
AGH jest partnerem i współorganizatorem tego wyjątkowego wy-
darzenia od początku jego istnienia. Zapraszamy i prezentujmy 
swoje pracownie i laboratoria, w których są realizowane prace ba-
dawcze i naukowe .
Każdego roku poszerzamy swoją ofertę i ilość miejsc które można 
odwiedzać. Szczególnie zachęcam do zwiedzenia komory beze-
chowej – to miejsce cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem, 
zapraszam też na interesujące wykłady m. in. na wykład dotyczący 
lewitacji magnetycznej. Na Małopolskiej Nocy Naukowej przed-
stawią swoje prace również studenci zrzeszeni w kołach naukowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje Zespół AGH Racing - twórca je-
dynego w Polsce w pełni autonomicznego elektrycznego bolidu wy-
ścigowego, który święci triumfy na zawodach międzynarodowych 
– dodał prof. Rafał Dańko z AGH.

Do zobaczenia!
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Lis A.: Latawce
Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec opuszcza 
rodzinę. Chłopiec został z matką, z którą z każdym 
rokiem coraz trudnej mu się porozumieć. Ojciec był 
mistrzem i autorytetem, matka jest łatwowierną, 
kochającą, uległą kobietą. Ona wybacza kolejne 
błędy, Grzegorz przekracza kolejne granice... To 
próba nieustannego poszukiwania wolności, tę-
sknota za nią. Ale czy Grzegorz ją odnajdzie, czy 
też da się oszukać jej złudzeniu? W pewnej chwili 
chłopak dotkliwie się przekona, że jednak człowiek 
nie ma skrzydeł…

Witkiewicz M.: Zamek z piasku
Młode małżeństwo, które jest ze sobą od wielu 
lat, decyduje się na dziecko. Wszystko wydaje się 
proste, ale… mimo miesięcy starań Weronika nie 
może zostać mamą. Ból, rozczarowanie, samotność. 
I wtedy w życiu bohaterki pojawia się ktoś trzeci. 
Przyjaciel. Czy wystarczy jeden krok, by spełniło 
się marzenie Weroniki? A może przyjaźń z innym 
mężczyzną otworzy jej oczy na własne małżeństwo?

Gucci P.: Gucci. W imię mojego ojca
Porywająca historia rodzinna nigdy wcześniej nie 
opisanego romansu. Narodziny Patricii utrzymywano 
w tajemnicy. Jej ojciec nie mógł pozwolić sobie na 
skandal, ale też nie potrafił wyrzec się uczuć do 
byłej pracownicy butiku Guccich. Opisuje burzliwy 
związek rodziców Patricii, jej relację z ojcem oraz 
drogę, którą przeszła, aby z osamotnionej dziew-
czynki, żyjącej w ukryciu przez dziesięć pierwszych 
lat życia, przeistoczyć się w rzeczniczkę Gucci i jedną 
z najbardziej wpływowych osób w firmie.

Ćwirlej R.: Jedyne wyjście
Jest rok 2012. W małym sennym miasteczku porwany 
zostaje 17-letni syn miejscowego biznesmena. Pory-
wacze kontaktują się z rodziną, żądają okupu i zabra-
niają informować policję. Ale wieść o porwaniu szybko 
się roznosi. Ojciec chce za wszelką cenę odzyskać 
syna, więc postanawia dogadać się z porywaczami, 
ale na swoich własnych warunkach. W tym samym 
czasie i w tym samym miasteczku znika młoda dziew-
czyna, matka rocznego dziecka. Ludzie zastanawiają 
się, czy przypadkiem nie uciekła z domu, choć trudno 
uwierzyć, że matka porzuciła swoje małe dziecko. Czy 
te dwie sprawy łączą się ze sobą?

Widmark M.: Tajemnica wyścigu
Dziś w Valleby rozgrywa się wyścig rowerowy. Zwy-
cięzca otrzyma złoty medal i nagrodę pieniężną 
w wysokości dziesięciu tysięcy koron. Trwa zacięta 
walka, bo każdy z zawodników chce dotrzeć na metę 
jako pierwszy. Ale czy na pewno wszystkie metody 
są dozwolone? Okazuje się, że wyścig nie może 
zostać rozstrzygnięty bez pomocy Lassego i Mai.

Gąsiorowska D.:  
Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami

Kamelia wraz z babcią prowadzą w Krakowie rodzinne 
atelier z kapeluszami. Pewnego dnia w salonie pojawia 
się przystojny dziennikarz, zainteresowany stuletnią hi-
storią tego miejsca. Jego pytania dotykają jednak spraw, 
o których starsza pani wyraźnie nie chce mówić. Kilka 
dni później Kamelia otrzymuje od babci broszkę z za-
gadkową inskrypcją. Czuje, że prezent ten może mieć 
związek z rodzinną tajemnicą sprzed lat.  Tymczasem 
dziennikarz zaczyna być bardziej zainteresowany 
piękną Kamelią niż historią pracowni. Na dodatek w życiu 
młodej kobiety pojawia się jeszcze jeden mężczyzna…

Gąsiorowski M.:  
To jest futbol! Krótka historia piłki nożnej

Ręka Maradony, pęknięty but Deyny, skradziony 
Puchar Rimeta i piesek Pickles, który go odnalazł… 
Historia piłki nożnej pełna jest nie tylko wspaniałych 
akcji i wybitnych strzelców, lecz także ciekawych 
anegdot. Dlaczego Francuzi nie mogli zagrać 
w swoich strojach na mistrzostwach świata w 1978 
roku? Który Polak został królem strzelców na mun-
dialu? Co Brazylijczycy czują na dźwięk słowa „Ma-
racanazo”? W tej książce przeczytacie o tym, o czym 
każdy duży i mały kibic po prostu musi wiedzieć.

Rogoziński A.: Po trupach do celu
Marlena Jans jeszcze do niedawna była ulubioną 
aktorką polskich widzów i krytyków, rozchwytywaną, 
zdobywającą prestiżowe nagrody i zarabiającą 
fortunę. Jeden tragiczny incydent zniszczył jej ka-
rierę i zrujnował reputację. Teraz jednak ma szansę 
wrócić na szczyt. Wystarczy tylko, aby wywalczyła 
sobie rolę w superprodukcji, którą reżyseruje... jej 
były mąż. Niestety, chrapkę na zagranie w filmie 
ma więcej gwiazd. I każda z nich gotowa jest zrobić 
wszystko, aby dopiąć swego. Nawet, gdyby miało to 
być... morderstwo.

FESTIWAL ROZRYWEK 
MATEMATYCZNYCH W SANCE

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance już po raz drugi 
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu matematycznego 
z programu mPotęga finansowanego przez Fundację mBanku. Szkoła 
brała udział w dwóch edycjach i obie okazały się sukcesem. Zajęcia 
realizowane w ramach projektów miały charakter innowacyjny. 
Poprzedni: „Matematyka. 
Gdzie? Co? Jak?”, reali-
zowany był w 2016 roku, 
w czasie którego uczniowie 
wcielali się w rolę między 
innymi geodetów, przyrod-
ników, twórców sztuki. 
Tym razem najbl iż sze 
trzy miesiące uczniowie 
klas siódmych i ósmych 
spędzą na przygotowa-
niach do wielkiego wy-
darzenia, jakim będzie 
„Festiwal Rozrywek Ma-
tematycznych”. Już od 
września uczniowie opra-
cowują i tworzą własne 
escape roomy, teletur-
nieje, gry terenowe i prace 
matematyczne. 
Owoce ich intensywnej 
i twórczej pracy będą za-
prezentowane zaproszonym 
rodzicom i uczniom klas 4 
– 8. Zarówno pierwszy, 
jak i drugi projekt to efekt 
pracy Pani Marty Mo-
czarnej, nauczycielki ma-
tematyki oraz Dyrektor 
Szkoły, Pani Katarzyny 
Mitki. 
Głównym celem projektu 
jest zwiększenie zainte-
resowania nauką mate-
matyki, a przede wszystkim 
usprawnienie logicznego 
myślenia uczniów.

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
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Wrześniowy must have: kardigan na trzy sposoby
Spacer, spotkanie ze znajomymi, relaks w ogrodzie, późny powrót z pracy czy randka – gdy wrześniowe słońce zachodzi, robi się 
znacznie chłodniej niż w ciągu dnia. Wciąż jednak jest na tyle ciepło, że na kurtki czy krępujące ruchy żakiety patrzymy z niechęcią. 
Często mamy dylemat, co wybrać, żeby ani nie zmarznąć, ani się nie zgrzać. I wtedy wchodzi on, cały na biało (lub w dowolnym 
innym kolorze) – kardigan. Podpowiadamy, kiedy i jak go nosić. 
Początek września to wciąż jeszcze astronomiczne lato, ale 
w praktyce nasza garderoba znacznie różni się o tej, po którą się-
galiśmy we wcześniejszych miesiącach. Rześkie poranki, ciepłe dni 
i chłodne wieczory – to kwintesencja wrześniowej pogody. To także 
czas, w którym najlepiej sprawdza się pewien uniwersalny element 
garderoby – kardigan. Skąd się bierze jego fenomen? – Po pierwsze 
pasuje do absolutnie każdego typu sylwetki, niezależnie od tego, jaki 
rozmiar nosimy. Po drugie i trzecie dobrze odnajduje się w każdym 
stylu oraz okolicznościach: od wypadu do osiedlowego sklepu, aż 
po bardziej oficjalną imprezę. W okresie wahań temperatur jest 
po prostu niezastąpiony i na co dzień, i podczas wyjazdów, kiedy 
naszą szafą staje się walizka – tłumaczy ekspertka sieci sklepów 
KiK. W teorii kardigan to uniwersalny dodatek, który – zgodnie 
z tym określeniem – sprawdzi się w każdej stylizacji. Przejdźmy 
jednak do praktyki. Przedstawiamy 3 propozycje różnych stylizacji 
z kardiganem w roli (niekoniecznie) głównej.

Na sportowo  
Pierwszy możemy nazwać sportowym. – Do szortów albo bardzo 
modnej tenisowej (plisowanej) krótkiej spódniczki i prostego 
topu wybierzmy klasyczny kardigan. W tym połączeniu dobrze 
sprawdzą się zarówno te krótkie, jak i dłuższe modele w odcieniach 
beżu lub szarości. Możemy nosić go klasycznie, najlepiej z podwi-
niętymi rękawami, by dodać lookowi luzu. Albo, jeśli nie jest nam 
całkiem zimno, możemy po prostu zarzucić go na plecy, tworząc 
sportową stylizację z nutką romantyzmu – tłumaczy specjalistka 
związana z marką KiK.

Na co dzień…  
– Drugi przykład również jest casualowy. Kardigan w duecie z su-
kienką i chociaż brzmi to prosto i przewidywalnie, to w zależności 
od tego, jaką sukienkę i jaki kardigan wybierzemy, efekt może być 
zupełnie inny. Przykładowo – krótka, obcisła sukienka i luźny, 
bardzo długi sweter to opcja idealna na zakupy czy wyjście z psem, 
szczególnie w połączeniu ze sportowymi butami. Natomiast długa, 
kwiecista sukienka i krótki kardigan to wciąż casualowe, ale nieco 
bardziej eleganckie połączenie – idealne np. na plenerową randkę 
czy romantyczny spacer. Zasada jest prosta – krótki sweterek pod-
kreśli talię, długi optycznie wydłuży sylwetkę. Oba dobrze kom-
ponują się z sukienkami w różnych długościach i letnimi spód-
nicami. Warto łączyć w pary przeciwieństwa – jeśli mamy obcisłą 

sukienkę, wybierzmy luźniejszy kardigan i odwrotnie – oversizowe 
sukienki boho lepiej prezentują się z dopasowanymi, krótszymi 
sweterkami – opowiada ekspertka sieci sklepów KiK.  

…i od święta 
– Kardigan o eleganckim kroju – bez kaptura, kieszeni, paska, 
za to dopasowany i najlepiej w stonowanym kolorze – to świetna 
alternatywa dla łatwo gniotących się i nieco krępujących ruchy 
żakietów. Będzie pasował do długiej sukni o rozkloszowanym 
dole, ale też do obcisłej sukienki do kolan czy ołówkowej spódnicy, 
a także eleganckiego kombinezonu i garniturowych spodni. Czyli 
ubrań, które nosimy na wszelkiego rodzaju imprezach i innych oka-
zjach wymagających elegancji, również w pracy – podsumowuje 
specjalistka KiK. 

Prosto nie znaczy nudno 
Na koniec jeszcze słówko o dodatkach. „Geniusz” kardiganu tkwi 
w jego prostocie. Jest doskonałym tłem dla wszelkiego rodzaju bi-
żuterii – złotych i srebrnych łańcuszków na co dzień, bransoletek 
z muszelek i koralików czy sportowego zegarka podczas urlopu, 
a także eleganckich pereł, apaszki czy błyszczącej broszki na wielkie 
wyjścia. Jeśli zaś chodzi o torebki czy buty, mamy pełną dowolność: 
od tenisówek, przez sandały, po szpilki, płócienne torby, słomkowe 
koszyki, skórzane torebki i kopertówki na specjalne okazje – jak 
nam w duszy gra. 

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

OXYBRAZJA FOREVER!

CZYM JEST ZABIEG OKSYBRAZJI ?

Oxybrazja wodno-tlenowa to peeling mechanicz-
ny przeprowadzany przy wykorzystaniu soli fizjo-

logicznej. Jej rozproszone krople to główny czynnik 
odpowiadający za skuteczne złuszczenie wierzch-

niej warstwy naskórka. Strumień kropel nanoszony 
jest pod ciśnieniem za pomocą specjalistycznego 

aplikatora. Metoda jest bezbolesna, w pełni bezpieczna 
i daje bardzo zadowalające efekty. Profesjonalne urzą-

dzenie do oksybrazji zapewnia bezpieczeństwo wyko-
nania zabiegu. Ze względu na bezinwazyjność zabiegu, 

może on być przeprowadzany u osób o cerze wrażliwej 
oraz naczyniowej. Korzystnie oddziałuje na skórę właściwą, 

stymulując syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, 
a tym samym poprawiając jędrność. Ponadto oxybrazja 

korzystnie oddziałuje na niszczenie bakterii beztlenowych, 
odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych. 

Niska temperatura podczas zabiegu dodatkowo hartuje skórę 
i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. 

Wskazania do zabiegu:
• trądzik
• skóra wymagająca ujędrnienia
• skóra wymagająca nawilżenia, odżywienia
• zmarszczki
• skóra wymagająca oczyszczenia
• nadmierne wydzielanie sebum
• blizny

Efekty zabiegu:
• nawilża i dotlenia skórę
• oczyszcza skórę
• wzmacnia  ściany naczyń krwionośnych
• wspomaga leczenie trądziku różowatego
• łagodzi objawy trądziku (niszczy bakterie beztlenowe)
• łagodzi stany zapalne skóry
• zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia
• stabilizuje pracę gruczołów łojowych
• poprawia koloryt skóry
• spłyca zmarszczki
• rewitalizuje

Zalety zabiegu:
• bezpieczna i bardzo skuteczna metoda złuszczania naskórka nawet 

w przypadku cery wrażliwej i naczyniowej
• regularne zabiegi wpływają na jakość skóry właściwej, pobudzają 

produkcję kolagenu i elastyny
• elastyczność skóry zwiększa się, zmarszczki stają się mniej widoczne
Sprawdź, jak wygląda zabieg naszym urządzeniem. Bezpieczna, 
wysokiej jakości technologia w rękach  wykwalifikowanego kosme-
tologa daje oczekiwane efekty. Oxybrazja to wyjątkowa metoda 
regeneracji skóry. Szczególnie polecamy po opalaniu i podczas 
regeneracji podrażnionej skóry. Zabieg obejmujący Oxybrazję, 
linię profesjonalnych kosmetyków z kwasem hialuronowym oraz 
relaksujący masaż, to ukojenie Twojej skóry po opalaniu oraz 
doskonały sposób na szybką regenerację. 

Pięlęgnacja domowa:
Polecamy dla skór suchych i odwodnionych: „Elixir  Hyaluron 3D” 
- ultranawilżający preparat z 3 rodzajami kwasu hialuronowe-
go. Produkt zawiera usieciowany kwas hialuronowy - wypełniacz 
zmarszczek i bruzd o zdolności do wiązania wody. Gwarantuje 
długotrwałe nawilżenie!

Polecają kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Skóra po lecie wymaga specjalnej pielęgnacji. Opaloną, złuszczającą się, 
przesuszoną i podrażnioną skórę uzdrowić może intensywnie oczyszczająca 

i mocno nawilżająca Oxybrazja. 
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"Dzień dobry, panie Gauguin. Między  
skrajnościami" - wystawa Grzegorza Bednarskiego

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę malarstwa, ry-
sunku i kolaży jednego z najciekawszych artystów współczesnych – Grzegorza Bednarskiego, 
zatytułowaną „Dzień dobry, panie Gauguin. Między skrajnościami”.
Wystawa powstała we współ-
pracy z warszawską Galerią 
aTAK oraz kolekcjonerem 
Krzysztofem Musiałem, a jej 
pierwsza odsłona miała miejsce 
w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie w 2020 roku.
Grzegorz Bednarski w swej 
twórczości często odwołuje się 
do trudnych problemów eg-
zystencjalnych, które potrafi 
ukazać za pomocą zrozumiałej 
i oryginalnej formy. Postawa ar-
tystyczna Bednarskiego wyraża 
sytuację graniczną pomiędzy 
wrażliwością a rzeczowością. Jak 
napisał o sobie – jest malarzem 
rzeczy widzialnych i światła. Ar-
tysta potrafi nadać nowy wyraz 
motywom swoich prac malar-
skich, które wzbudzają skrajne 
odczucia, oscylujące na granicy 
emocji i intelektu.
Indywidualny styl Grzegorza 
Bednarskiego ukształtował się 
pod wpływem znanych twórców 
barokowych, takich jak El Greco 
oraz Francis de Zurbaran. 
Bliskie są mu także malarskie 
relacje z artystami XIX i XX 
wieku: Francisem Baconem, Lu-
cianem Freudem, a także z ty-
tułowym Paulem Gauguinem. 
Ważny wpływ na twórczość 
Bednarskiego wywarli również 
polscy artyści: Paweł Dadlez 
i Włodzimierz Panas.
Grzegorz Bednarski urodził 
się w 1954 roku w Bydgoszczy. 
W latach 1975–1980 studiował 

na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie; dyplom na Wydziale 
Malarstwa w pracowni prof. Jana 
Szancenbacha. Po zakończeniu 
studiów rozpoczął pracę pedago-
giczną na macierzystej uczelni. 
W 1995 roku objął pracownię 
rysunku na Wydziale Ma-
larstwa. Od 1998 roku kieruje 
własną pracownią malarstwa. 
W latach 1981–1989 był ak-
tywnym uczestnikiem ruchu 
kultury niezależnej. Jest zali-
czany do nurtu tak zwanej figu-
racji krakowskiej, o silnie eks-
presyjnym zabarwieniu. W 2016 
roku otrzymał tytuł profesora.
Na wystawie w Galerii Sztuk 
Wizualnych Vauxhall w Krze-
szowicach prezentujemy wybór 
portretów i autoportretów ar-
tysty, cykl interesujących mar-
twych natur oraz kolaży. Po-
nadto na ekspozycję składają 
się rysowane tuszem na pa-
pierze dzieła z cykli „Prace He-
raklesa” oraz „Czy czyta Pani 
Czycza, czy Czycza Pani zna”, 
do którego stworzenia inspi-
racją były katastroficzno-wi-
zyjne teksty Stanisława Czycza 
– poety z Krzeszowic.
Wystawie towarzyszy katalog 
wydany z okazji wystawy Grze-
gorza Bednarskiego, zorgani-
zowanej przez Miejską Ga-
lerię Sztuki w Częstochowie 
we współpracy z Galerią aTAK 
w 2020 roku.

Organizator / miejsce wystawy:  
Galeria Sztuk Wizualnych Vau-

xhall  
przy CKiS w Krzeszowicach,  

ul. dr. J. Walkowskiego 1,  
www.ckiskrzeszowice.pl

 Kuratorzy wystawy:  
Krzysztof Musiał, Kamil Kłeczek

Partner: Galeria aTAK

Patronat medialny: Radio 
Kraków

Wystawa czynna do 21 paź-
dziernika 2022

 v Agnieszka Szczuka-
Ciapała

FOTO NARRACJE
Wychodząc z założenia, że każda fotografia ma 
swoją historię inicjujemy cykl spotkań poświę-
conych temu medium. Poprzez dyskusję nad roz-
maitymi aspektami fotografii chcemy zastanowić 
się nad jej wielowymiarowością znaczeń. 
Podstawą do rozmowy będą 
zdjęcia wykonane przez uczest-
ników spotkań. Dlatego prosimy 
o przygotowanie wyboru wła-
snych zdjęć do zaprezentowania 
na pendrive lub w postaci wy-
druków (max. 10). Tematem do 
rozmowy mogą być także foto-
grafie znalezione w rodzinnych 
albumach.
Pierwsze spotkanie o charakterze 
organizacyjnym odbędzie się 23 
września 2022 o godz. 18.00 
w Galerii Sztuk Wizualnych 
Vauxhall w Krzeszowicach.

Spotkanie przeznaczone jest dla 
wszystkich zainteresowanych bez 
względu na wiek oraz poziom fo-
tograficznego zaawansowania.
Spotkanie poprowadzi Kamil 
Kłeczek – historyk sztuki, kie-
rownik Galerii.

Więcej informacji: 
tel. 571 401 051 

e-mail:  
vauxhall@ckiskrzeszowice.pl

 v Agnieszka  
Szczuka-Ciapała

Garderoba kapsułowa – od czego zacząć, by się nie zniechęcić [PORADY]
Minimalizm, garderoba kapsułowa, zasada 30, 40, 100… – o co w tym wszystkim chodzi? W skrócie o to, by zawsze mieć się w co 
ubrać, ograniczyć zakupy i być zadowoloną z zawartości swojej szafy i własnego wyglądu. Pokazujemy, jak te zasady zastosować 
w praktyce.  Jeśli czujesz, że liczba posiadanych ubrań i dodatków cię przytłacza, a i tak ciągle „nie masz się w co ubrać”, wyobraź 
sobie, że garderoba kapsułowa to przeciwieństwo tego chaosu. Jak ją stworzyć? Wbrew pozorom najważniejszy wcale nie jest tu 
gruby portfel, tylko trochę motywacji do porządkowania i planowania oraz konsekwencja.  

Ty ustalasz zasady… 
– Można powiedzieć, że garderoba kapsułowa to zestawienie 
„must have’ów”, ale nie tych, które są aktualnie na topie, tylko 
tych, których naprawdę potrzebujemy w swojej szafie. Jak określić 
listę niezbędnych przedmiotów? Wychodząc od naszego trybu 
życia, upodobań i przyzwyczajeń – tłumaczy stylistka związana 
z siecią sklepów KiK i dodaje: takie podejście ma zastosowanie 
zarówno w kontekście liczby ubrań, jak i ich fasonów oraz ko-
lorów. Inaczej będzie wyglądała garderoba kapsułowa domatorki, 
która pracuje zdalnie i w ubraniach ceni sobie przede wszystkim 
wygodę, a inaczej osoby, której miejsce pracy narzuca oficjalny 
dress code, zaś w czasie wolnym uwielbia chodzić po górach. 
Każda z nich może zbudować swoją szafę w przemyślany sposób, 
ale wcale nie muszą w nich mieć tych samych ubrań. Dlatego 
pierwsza zasada brzmi: Ty ustalasz zasady.

 … ale w określonych ramach
Skoro to ty sama decydujesz o tym, co, ile i jak znajduje się 
w twojej szafie, to gdzie ten minimalizm? Co jest odkrywczego 
w tej metodzie? – Tu dochodzimy do sedna. W garderobie kap-
sułowej mają się znajdować wyłącznie ubrania i dodatki, które 
regularnie nosimy, są w odpowiednim rozmiarze, dobrze się 
w nich czujemy i pasują do siebie. Właśnie stąd biorą się te 
wszystkie rady o ograniczeniu się do kilku podstawowych ko-
lorów, prostych fasonów i stonowanych dodatków. Takie ubrania 
i akcesoria po prostu najłatwiej do siebie dopasować. Jeśli jednak 
najczęściej nosimy np. kwieciste suknie albo kolorowe garnitury, 
to one są naszą bazą i na nich powinnyśmy się skupić przy kom-
pletowaniu kapsułowej szafy.   

Wskazówki  
Rad, a nawet rozbudowanych list czy tabel do planowania kap-
sułowej garderoby w sieci nie brakuje. Jeśli drobiazgowe plano-
wanie nie jest twoją najmocniejszą stroną i szybko tracisz zapał, 
mogą się okazać zbyt czasochłonne. –  Budowanie garderoby 
kapsułowej to proces, do którego trzeba czasu i cierpliwości. 
Sprawy nie załatwi nawet największy budżet na zakupy. Naj-
pierw musimy się szczerze i porządnie zastanowić, co faktycznie 
nosimy i czego potrzebujemy, a co jest nam w życiu zbędne – 
np. szpilki, balowa tiulowa suknia albo wielki plecak – wyjaśnia 
stylistka związana z marką KiK.  Wszelkie porady i kolejne 

kroki w budowaniu garderoby kapsułowej można streścić w kilku 
punktach i pytaniach: 
1. Co mam w szafie? Co chcę w niej zostawić, a czego nie noszę?
2. Czego potrzebuję w swojej szafie? (na co dzień po domu i poza 

nim, na imprezę/specjalne okazje, na inne okoliczności – upra-
wianie sportów, „brudzące” hobby typu malowanie czy ogrod-
nictwo, taniec itd.) 

3. Co chcę nosić? (Kategoria ubrań: np. sukienki i spódnice, 
fasony: np. szmizjerki, kolory: najlepiej kilka bazowych i kilka 
uzupełniających, np. 6-7 w sumie).

 Czy zaczniesz od generalnych porządków, czy od zastano-
wienia się z kartką i długopisem nad tym, co faktycznie nosisz 
i chcesz nosić – to już twój wybór. Najważniejsza jest szczerość 
z samą sobą i cierpliwość. Dopiero, kiedy zorientujesz się, czego 
konkretnie potrzebujesz w szafie, ruszaj na zakupy. I nie kupuj 
rzeczy, które nie spełniają twoich oczekiwań, np. jeśli szukasz 
małej brązowej torebki, nie kupuj jej w czarnym kolorze, bo 
„tylko taki jest”. Tylko dzięki konsekwencji faktycznie zbu-
dujesz perfekcyjną i ułatwiającą życie garderobę kapsułową. 
Powodzenia!

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia
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ZORGANIZUJ WYCIECZKĘ
DO RADOSNEGO TENCZYNKA

przywitanie i zasady bezpieczeństwa
ścieżka edukacyjna
karmienie i czyszczenie kucyków
przejażdżki
możliwość skorzystania z kręgu ogniskowego

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

Kontakt:
RADOSNY TENCZYNEK
ul. Podgórki 1,  32-067 Tenczynek
 tel. 792 977 009 
www.facebook.com/radosnytenczynek
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Dożynkowe świętowanie w Jerzmanowicach
21 sierpnia. Lato powoli dobiega końca. Rolnicy zwieźli już zboża z pól. Przyszedł czas na świętowanie i dziękowanie za owoce ziemi. W tym 
roku pogoda sprzyjała rolnikom. Pomimo przejściowej suszy plony są dobre. Chleba nikomu nie zabraknie...I za ten chleb, który jest dziełem 
wielu rąk ludzkich należy się rolnikom szacunek i wyrazy uznania. Docenienie ich ciężkiej pracy to właśnie istota dożynek, które w tym roku 
nabrały w naszej gminie szczególnego charakteru. 
Wydarzenie miało zasięg diecezjalny. Dożynki zo-
stały zorganizowane przez Gminę Jerzmanowice-
-Przeginia i Diecezję Sosnowiecką. Współgospo-
darzami byli Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
Tomasz Gwizdała i ks. Biskup Diecezji Sosno-
wieckiej Grzegorz Kaszak.
W Jerzmanowicach świętowano w tym roku po-
dwójnie - dożynki zbiegły się w czasie z odpustem 
parafialnym. W centrum wsi zrobiło się kolorowo 
i tłocznie - nie tylko za sprawą odpustowych 
kramów, ale przede wszystkim przemieszczającego 
się wśród nich korowodu pięknych wieńców prezen-
towanych przez ubranych w folklorystyczne stroje 
przedstawicieli 18 zespołów z kilku gmin powiatu 
krakowskiego i olkuskiego. Wszystkie wieńce były 
wyjątkowe i oryginalne. Powołana przez organiza-
torów specjalna komisja wyłoniła jednak te najbar-
dziej wyróżniające się: I miejsce przyznano KGW 
Sułoszowa II (nagroda ufundowana przez ks. Bi-
skupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka), 
II miejsce zdobył wieniec KGW Łazowianki (na-
groda Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
Tomasza Gwizdały), III miejsce zdobyło KGW 
Rodaki (nagroda ks. dziekana duszpasterza rol-
ników Leszka Kołczyka). Poza naszymi Paniami z Kół Gospodyń 
Wiejskich dożynkowe wieńce przygotowali też Koło Gospodyń 
Wiejskich Strzegowa, Rodaki, Wielmożanki, z Sączowa, z Ko-
smolowa, Woli Kalinowskiej, Jangrot, z Zadroża oraz Klub Se-
niora MOK Bukowno.
Dożynkowy korowód wieńców poprowadzili Starostowie Dożynek 
– Małgorzata Kasprzyk-Muzyk i Konrad Gzyl. Starościna Małgo-
rzata Kasprzyk-Muzyk, ekonomistka z wykształcenia prowadzi z ro-
dziną 2,5-hektarowe gospodarstwo rolne. Uprawia zboże, owoce, 
prowadzi pasiekę i wolnowybiegowy chów niosek.
Konrad Gzyl, Radny Gminy, to absolwent Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. Uprawia pszenicę, rzepak i kukurydzę na 150-hek-
tarowym areale.
To oni, Starostowie, tuż po polowej mszy świętej odprawianej na 
boisku przekazali organizatorom dożynkowy chleb. Zgodnie z tra-
dycją, świeży bochen upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich 

zbiorów, został sprawiedliwie podzielony i rozdany pomiędzy 
uczestników dożynek. "A tym pachnącym bochenkiem upieczonym 
z tegorocznego ziarna wraz z Jego Ekscelencją chcemy podzielić 
się z naszymi gośćmi. Niech to będzie wyraz tego, że stanowimy 
jedną wspólnotę. " - mówił Wójt Tomasz Gwizdała.
Wspólnotę chleba stworzyli mieszkańcy gminy, a także przybyli 
goście. Wśród nich m.in. Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, Senator RP Marek Pęk, Wojewoda Łukasz Kmita, 
Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz przedstawiciele sąsiadu-
jących samorządów i współpracujących z naszą gminą instytucji.
Podczas tegorocznych dożynek boisko w Jerzmanowicach zapełniło 
się barwnymi stoiskami sołectw, stowarzyszeń i Kół Gospodyń 
Wiejskich w których na uczestników czekały tradycyjne potrawy. 
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych z dmuchańcami 
i karuzelami. Tło stanowiły dożynkowe dekoracje ze słomy, które 
nadały uroczystości wyjątkowego charakteru. Mieszkańcy, zaan-

gażowani w organizację imprezy postarali się o piękne wiązanki, 
które przystroiły ogrodzenie dookoła boiska, a także wielkie bele 
siana witające przybyłych gości na każdej z dróg prowadzącej do 
centrum Jerzmanowic.
Bohaterem dożynek był bez wątpienia symboliczny chleb. O 18.00 
przyszedł czas na gwiazdę wieczoru. Zgromadzona pod parasolami 
publiczność razem z Jackiem Stachurskym śpiewała popularne 
przeboje. "Pogoda nie zepsuła dobrej zabawy", "Zmokliśmy, ale było 
warto!!!", "Super impreza. Byłam, przemokłam ale warto było." - 
pisali na oficjalnym gminnym fanpage'u uczestnicy imprezy.
Atmosfery nie popsuł nawet deszcz. W końcu jest on sprzymie-
rzeńcem naszych rolników. Oby i jego w przyszłym roku nie 
zabrakło...

 v Tekst i zdjęcia:  
www.jerzmanowice-przeginia.pl
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KĄCIK KULINARNY

Zdrowy deser, czyli 
zapiekane jesienne owoce
Jesień nastała. Chciałoby się zjeść coś pysznego i to 
jest właśnie taki przepis. Zdrowy deser, bo o nim mowa, 
zawiera pyszne owoce, płatki, nic tylko jeść.
Czasem prz ychodz i  t a k i 
moment kiedy myślisz, że już 
natychmiast musisz zjeść coś 
słodkiego, chociaż kawałeczek 
;) No i tak zaczynasz szukać 
w szafce, czy coś słodkiego się 
znajdzie...nie ma..., no to lo-
dówka..., też nie ma..., a na stole 
w koszyku leżą pyszne owoce... 
I tak właśnie powstał ten deser.

Zdrowy deser:
• 2 jabłka
• garść śliwek
• 3/4 szklanki płatków 

owsianych
• 4 łyżki wody
• 2 łyżki suszonej 

żurawiny
• 2 łyżki brązowego cukru
Piekarnik nagrzałam do 180 
C.
Śliwki umyłam i pokroiłam 
na połówk i , w y rzucając 
pestki, przełożyłam do na-
czynia do zapiekania. Jabłka 
umy łam i pok roi łam na 
cząstki, przełożyłam je do 
śliwek, całość posypałam żu-
rawiną oraz cukrem. Na tak 

przygotowane owoce wysy-
pałam przygotowane płatki 
owsiane, dodałam wodę.
Wstawiłam do nagrzanego 
piekarnika i piekłam przez 

25 minut, aż owoce by ły 
miękkie, puściły sok.
P yszne i  na c iepło i  na 
zimno. Szczerze polecam!.
Smacznego!!

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

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

Śniadanie do szkoły nie musi być nudne!  
– pomysły na apetyczne i zdrowe przekąski dla ucznia

Wrzesień się jeszcze nie skończył, a Ty już nie masz pomysłów na apetyczne i zdrowe drugie śniadanie dla swojego dziecka? A może szukasz 
inspiracji na dobre przekąski dla siebie? Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, przygotowaliśmy kilka pomysłów na śniadanie 
do szkoły. Z czego je zrobić, jak skomponować i w co zapakować? Już podpowiadamy!
Coraz więcej wiemy na temat przygotowywania zdrowych i pożywnych 
przekąsek dla dzieci. Posiłki zyskały „nową twarz” – zgoła inną od mało 
apetycznej kanapki z wędliną i serem. Śniadanie jest urozmaicone, po-
jawiają się warzywa w słupkach, ćwiartki owoców, orzechy i bakalie, 
a nawet ciepłe posiłki – zupy w termosach. Wybór jest ogromny i warto 
korzystać z tej różnorodności, ucząc najmłodszych dobrych nawyków 
żywieniowych. 
Pamiętajmy przy tym, że najlepiej wybierać te przekąski, które dzieci 
jedzą na co dzień i lubią. Zatem pierwsza zasada brzmi: stawiajmy na 
składniki, które są „pewniakami” i wiemy, że dziecko zje je ze smakiem.

Kolorowe, bajkowe, apetyczne 
Nikogo nie trzeba przekonywać, że rozgnieciona kanapka, która przy-
warła do zeszytów nie jest atrakcyjna. Nie od dziś wiadomo, że wszyscy, 
a dzieci szczególnie, jemy najpierw oczami. Dlatego zadbajmy o wygląd 
tego, co mały smakosz będzie pałaszował na szkolnej przerwie. Na-
prawdę niewiele trzeba, aby drugie śniadanie wyglądało apetycznie, ale 
także nie wiało nudą. Wystarczy odrobina kreatywności, aby zwykłe 
kanapki czy warzywa zamieniły się w smakowite gwiazdki czy ser-
duszka. Z pomocą przyjdą foremki – mogą być te na pierniczki czy 
ciastka – którymi wytniemy ciekawe kształty. W ten sposób powstaną 
gwiazdki z marchewek czy arbuzowe serduszka. Możemy także wycięte 
elementy nabić na patyczek i stworzyć smakowity szaszłyk. Ciekawym 
rozwiązaniem jest także dołączenie kolorowych widelczyków ozdo-

bionych zwierzątkami czy postaciami z bajek, co od razu podniesie ich 
atrakcyjność w oczach dziecka.

Solidne opakowanie z dziecięcym twistem
Drugie śniadanie nie ma łatwego życia w tornistrze – może zostać 
przygniecione i stracić swój kształt albo co gorsze – wypaść z woreczka 
i zamoczyć przybory szkolne. Dlatego samo opakowanie bywa równie 
istotne, co wybór składników oraz ich forma. Dobrą opcją są lunchboxy, 
ale często są one dość pokaźnych rozmiarów i zabierają zbyt wiele miejsca 
w – i tak mocno zapakowanym – tornistrze. 
– Ćwiartki owoców czy warzywne słupki to wartościowe przekąski, 
które powoli wchodzą na stałe do repertuaru drugiego śniadania. Ta 
zmiana cieszy, ponieważ w ten sposób dostarczamy nie tylko codzienną 
porcję witamin, ale także kształtujemy przyszłe nawyki żywieniowe 
młodego człowieka. Aby nie zniechęcić dzieci do ich jedzenia, warto 
zadbać o komfortowe przechowywanie warzyw i owoców, owsianych 
batonów czy jajecznych babeczek. To przekąski na tyle nieduże, że często 
zajmują tylko część dużego lunchboxa, dlatego warto pomyśleć o alterna-
tywnej formie opakowania – mówi Marta Krokowicz, Brand Manager 
marki Paclan i dodaje: z myślą o takich sytuacjach wprowadzaliśmy do 
naszej oferty woreczki strunowe z zamknięciem typu „click–click”. Są 
one bardzo szczelne, więc mamy pewność, że zawartość woreczka nie 
wypadnie na zewnątrz. Dodatkową wartością, która podbija atrakcyjność 
przygotowanej przekąski jest wygląd opakowania – woreczki z naszej 

oferty zostały ozdobione wesołymi zwierzątkami i napisami w języku 
angielskim. Kanapka czy ciastko owsiane z uśmiechniętą zebrą czy żabką 
wprost zachęcą dziecko do sięgnięcia po przekąskę! 

Kilka ciepłych słów
Dla tych, którzy pod swoimi skrzydłami mają jeszcze lekko zestreso-
wanych, świeżo upieczonych uczniów, mamy dodatkową poradę. Dzieci 
lubią miłe niespodzianki, dlatego kończąc pakowanie przekąsek, do-
rzućmy do nich karteczkę ze słowem wsparcia, łatwym rebusem czy po 
prostu rysunkiem. Taki niepozorny liścik sprawi, że dziecko poczuje 
wsparcie ze strony rodzica i będzie ciekawe, co znajdzie kolejnego dnia 
w śniadaniówce. To także jeden ze sposobów na budowanie pozytywnych 
żywieniowych skojarzeń.
Przyrządzenie drugiego śniadania z miłością, pełnego kolorów i fan-
tazyjnych kształtów oraz zapakowanie go w opakowanie z dziecięcymi 
motywami to dobry sposób na to, aby świeżo upieczony uczeń zaprzy-
jaźnił się z posiłkami w szkole, które dostarczą mu nie tylko energii, ale 
i wprowadzą w dobry nastrój.

 v www.paclan.pl 
www.facebook.com/paclanpl/ 

www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl
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Made in Małopolska.  
Smak natury i tradycji

Produkty regionalne z Małopolski są kwintesencją smaku i najwyższej jakości. Jest 
to kwestia bardzo gruntownie zbadana i pewna. Potwierdzana dokładnie, do ostat-
niego okruszka, każdego dnia i miliony razy przez szerokie grono konsumentów, 
mieszkańców, gości i turystów odwiedzających ten malowniczy region. Znak „Made 
in Małopolska” pomaga dokonać dobrego wyboru.
„Made in Małopolska” to regio-
nalny program wsparcia warto-
ściowych, wyróżniających się 
form aktywności biznesowej, 
społecznej i kulturalnej. Przy-
znawany w ramach akcji znak 
- „Made in Małopolska” - za-
świadcza o jakości i renomie 
potwierdzonej przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego. 
Prawo do posługiwania się pre-
stiżową sygnaturą „Made in Ma-
łopolska” otrzymują Partnerzy 
projektu.
- W ramach „Made in Mało-
polska” tworzymy przestrzeń 
promocji dokonań, miejsc, pro-
duktów, pomysłów i idei, aby 
pokazać, jak barwnie wyróżnia 
się Małopolska. Kluczowe jest 
słowo współpraca. Pokazujemy 
imponujące efekty pracy na-
szych mieszkańców oraz natu-
ralny urok, piękno i dynamikę 
rozwoju Małopolski. Dzięki 
naszym wspólnym działaniom 
zyskuje region oraz wszyscy part-
nerzy akcji – podkreśla Witold 
Kozłowski, marszałek woje-
wództwa małopolskiego.
„Made in Małopolska” przy-
znawany jest w sześciu katego-
riach: Inicjatywy, Miejsca, Smak, 
Wody, Biznes oraz Dizajn. Dzi-
siejszy odcinek poświęcimy ar-
cybogatym związkom Smaku 
i Małopolski.
- To prawda, że żywność z Ma-
łopolski ma swój niepowtarzalny 
smak. Czemu to zawdzięczamy? 
Tajemnice dobrej kuchni są za-
zwyczaj strzeżone pieczoło-
wicie. Małopolska otwartość 
i gościnność góruje jednak nad 
tym wszystkim. Przepis jest 
prosty. Sięgamy po płody rolne 
i produkty, wytwarzane na tych 
ziemiach od wieków. Następnie 
skarby te nasze powszednie prze-
twarzamy zgodnie z tradycją 
przekazywaną w małopolskich 
rodzinach z pokolenia na po-
kolenie. Nasze mamy i babcie 
oraz tutejsi mistrzowie kuchni 
podają to wszystko pięknie na 
stół. Dzielimy się tym, co naj-
lepsze – mówi marszałek Witold 
Kozłowski.
W słowach gospodarza Ma-
łopolski nie ma nawet grama 
przesady. Komuś oczywiście 
mogłoby się czasem wydawać, że 
trudno precyzyjnie sklasyfikować 
coś tak pozornie ulotnego jak 
dobry smak. Ktoś inny mógłby 
powiedzieć, że kwestia smaku to 
wyłącznie rzecz gustu... Zapo-
biegliwi Małopolanie problem 
ten rozstrzygnęli, tak by sprawa 
prymatu tutejszej regionalnej 
kuchni nie podlegała już dyskusji. 
A w roli arbitrów i najsurowszych 
recenzentów smaku wystąpiły 
wielce szacowne i powołane do 
tego gremia i instytucje.

Produkty regionalne na 
pierwszym miejscu

Kulinarną wizytówką Mało-
polski, prawdziwym crème de 
la crème są produkty regionalne. 
Wśród kilkudziesięciu polskich 
produktów regionalnych skru-
pulatnie odnotowanych w reje-
strach Unii Europejskiej aż 15 
pochodzi właśnie z terenu wo-
jewództwa małopolskiego. Jeśli 
chodzi o liczbę produktów re-

gionalnych w rejestrach unijnych 
Małopolska - zajmuje pierwsze 
miejsce w Polsce.
A dobra żywność to przecież 
podstawa. Produkcja zdrowych, 
naturalnych, wysokiej jakości ar-
tykułów spożywczych ma dla nas 
wszystkich zasadnicze znaczenie.

Wpadnij… jak śliwka 
w kompot!

Czy można odpowiedzieć na py-
tanie jak smakuje Małopolska? 
Jak najbardziej. Oto niezwykle 
starannie wybrane pozycje 
z szerokiego wachlarza regio-
nalnych smaków. W unijnych 
księgach, zapewne złotymi 
zgłoskami, uwieczniono wy-
jątkowe produkty z Małopolski. 
Tę prestiżową piętnastkę otwiera 
Bryndza podhalańska, wpisana 
jako pierwsza z Polski na unijną 
listę produktów z Chronioną 
Nazwą Pochodzenia. Legen-
darny smak z Podhala, ser wy-
rabiany tu od wieków. Kolejna 
kultowa propozycja - Oscypek. 
Ten nie wymaga szerszej prezen-
tacji. Duma, legenda i król pol-
skich serów! Przywołujący auto-
matycznie skojarzenia z wypasem 
owiec na górskich halach i poło-
ninach. Wyrazisty w smaku, 
słonawy, pachnący dymem. Po-
dawać można solo, w towarzy-
stwie, na desce serów lub np. na 
ciepło z konfiturą z żurawiny...
Im dalej w Małopolskę tym 
więcej smaku. Pora na Redy-
kołkę. Serek zwany niekiedy 
czule mniejszym bratem oscypka. 
Nazwa wywodzi się od redyko-
wania, czyli okresu, gdy owce 
wracają z hal. Serki to roz-
miarów niewielkich, w kształcie 
zwierząt, wrzecion, serc… Od-
ciskane w tradycyjnych formach. 
Solone i wędzone, dzięki czemu 
długo zachowują świeżość. Suska 
sechlońska. Brzmi intrygująco, 
a smakuje swojsko. Spróbuj raz, 
a wpadłeś jak śliwka w kompot. 
Bo śliwka „suska” znaczy su-
szona, zaś „sechlońska” wzięła się 
od miejscowości Sechna. Śliwka 
to wolno, starannie wędzona, 
słodkawa, mięciutka w środku, 
aromatyczna i pachnąca dymem.

Prawie firmowy  
znak Krakowa

Obwarzanek krakowski jest 
jak znak firmowy Krakowa, to 
produkt niemal herbowy. Za-
jadali się nim już nasi pradzia-
dowie, od czasów króla Wła-
dysława Jagiełły. Produkowany 
z mąk i pszennej, ży tniej, 
drożdży, soli i cukru. Wyra-
biany w ściśle określony sposób, 
parzony w wodzie, posypywany 
i pieczony… Jak z podsta-
wowych składników zrobić coś 
tak smacznego? Cała w tym 
sztuka krakowskich piekarzy. 
Jabłka łąckie to też klasa sama 
w sobie. Soczyście wybarwione, 
mocno kwaskowe, dojrzewające 
na terenie Kotliny Łąckiej, ob-
darzonej hojnie swoistym mi-
kroklimatem. Łąccy sadownicy 
od wieków cieszą się zasłużoną 
sławą. A Małopolska jabłkiem 
stoi.
Na małopolskim stole nie może 
zabraknąć chleba. Chleb prąd-
nicki. Świeży, pachnący, z chru-
piącą ciemnobrązową skórką. 

Uwielbiany przez dzieci i doro-
słych, jak ręczą znawcy tematu. 
Wzmianki o nim pojawiły się 
już w 1421 r. Wypiekany, na 
zakwasie żytnim, z dodatkiem 
ziemniaków lub płatków ziem-
niaczanych. W wersji trady-
cyjnej powinien mieć aż… 14 
kilogramów, metr długości i pół 
metra szerokości... Spokojnie. Jest 
i wersja „fit”. Jedyne 4,5 kg. Hi-
storia pieczywa splata się niero-
zerwalnie z dawnymi wioskami, 
a dziś dzielnicami Krakowa 
- Prądnikiem Czerwonym 
i Białym, słynącymi od wieków 
z doskonałych wypieków. 

 Ostrożnie.  
Piękny Jaś może zauroczyć

Kolejny ceniony w Europie smak 
Małopolski. Fasola „Piękny Jaś” 
z Doliny Dunajca. Niby mała 
rzecz, a cieszy. Gdyż piękno 
„Jasia” idzie w parze z jego 
smakiem. Cienka skórka, deli-
katny miąższ, do tego z wysoką 
zawartością magnezu! Samo 
zdrowie. Uprawiany na planta-
cjach w dolinie Dunajca, na nisko 
położonych, niezwykle żyznych 
madach rzecznych. A zastoso-
wania w kuchni ma rozliczne! 
Zupa fasolowa, pasztety, pierogi 
z fasolowym farszem. Mało tego! 
Torty i ciasta, kiełbasa, a nawet 
mocny trunek... Ostrożnie. 
„Piękny Jaś” potrafi zauroczyć. 
A teraz coś jeszcze na danie 
główne. Po królewsku. Jagnięcina 
podhalańska. Kochają ją szefowie 
kuchni, rozkoszują się sma-
kosze, mięso to delikatne, jasno-
różowe, soczyste, rozpływające 
się w ustach. Swój smak za-
wdzięcza naturalnym warunkom, 
w których hodowane są jagnięta. 
Wysoko w górach, na terenach 
z wyjątkową roślinnością.
Wymieniać można długo. W eli-
tarnych unijnych annałach, jako 
wzorcowe pozycje regionalnego 
smaku, nie bez powodu od-
notowano także takie skarby 
i smaki jak Kiełbasa lisiecka, 
Karp zatorski, Kiełbasa piasz-
czańska, Czosnek galicyjski, Ja-
gnięcina podhalańska, Kiełbasa 
krakowska sucha staropolska 

czy Miód spadziowy z Beskidu 
Wyspowego…

Produktów  
tradycyjnych przybywa

Wspomniane produkty regio-
nalne to zresztą jedynie skromny 
przedsmak tego, czym w praktyce 
dysponuje Małopolska. Np. na 
Liście Produktów Tradycyjnych 
firmowanej przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zareje-
strowano aż 232 produkty tra-
dycyjne z tego regionu.
- Naszą ambicją, jako samo-
rządu województwa, jest dalsze 
powiększanie listy tradycyjnych 
produktów o tak wyjątkowych 
walorach. Do wytwarzania 
żywności podchodzimy w Ma-
łopolsce z odpowiednim sza-
cunkiem. Narodowa oraz re-
gionalna kuchnia to nasz wielki 
kulturowy dorobek. A jeżeli ktoś 
miałby ochotę skosztować rzeczy 
najlepszych z najlepszych, jestem 
pewien, że znajdzie je właśnie 
w Małopolsce– podkreśla Witold 
Kozłowski.

Małopolska.  
Dla każdego coś dobrego

Zdrowy i krzepki posiłek do-
starcza niezbędną energię do zo-
baczenia tak wielu fantastycznych 
miejsc i zakątków, z których 
Małopolska słynie. Małopolskie 
szlaki to malownicze górskie pa-
noramy, jeziora, kwieciste łąki, 
urokliwe, historyczne miasta. 
To również najcenniejsze źródła 
wód mineralnych i leczniczych. 
Dojrzałe owoce, świeże zioła, 
aromatyczne miody, wytwa-
rzane z pasją i dbałością o naj-
drobniejsze szczegóły produkty 
regionalne, tradycyjne bazujące 
na tym, co daje natura.
- Wspaniały posiłek w pięknym 
i wyjątkowym miejscu. Wśród 
przyjaznych i pomocnych ludzi. 
W Małopolsce łączymy to 
wszystko. Zapraszam do udziału 
w programie „Made in Mało-
polska”. Zachęcam do sięgania 
po produkty oznaczone tym 
znakiem. Zapraszam do Mało-
polski!– zachęca marszałek Ma-
łopolski Witold Kozłowski.
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Michalina Kotyza kończy swój start  
w Mistrzostwach Europy w Boksie Olimpijskim

Zawodniczka Bokserskiego Klubu Sportowego SMOK-ZABIERZÓW Michalina 
Kotyza kończy rywalizację w ćwierćfinale  Mistrzostw Europy Młodzików 
w Boksie Olimpijskim, które odbywają się w Tureckim Erzurum.
Nasza zawodniczka po bardzo 
emocjonującym i wyrównanym 
pojedynku w ćwierćfinale Mi-
strzostw Europy w Boksie 
Olimpijskim w kategorii wa-
gowej do 60 kg. uległa na 
punkty reprezentantce Gruzji 
Nanie Pipia.
Gratulujemy postawy, serca 
do walki i wytrwałości. Sam 
udział i awans do Mistrzostw 
Europy w Boksie Olimpijskim 
to ogromny sukces dla czterna-
stoletniej Michaliny Kotyzy, 
która na co dzień trenuje 
w Centrum Boksu i Kickbo-
xingu w Zabierzowie.
Jesteśmy przekonani , że 
z d o b y t e  d o ś w i a d c z e n i e 
w trakcie Mistrzostw Europy 
zaprocentuje w przyszłych 
zmaganiach spor tow ych, 
czego życzą dumni trenerzy 
BKS SMOK ZABIERZÓW 
– Grzegorz Zbroja i Grzegorz 
Majcher.   
Dziękujemy za przygotowanie 
trener Kadry Polski Karolinie 
Koszewskiej  oraz rodzicom 
Micha l iny za wspieranie 
w przygotowaniach do zmagań 
sportowych.

DZIĘKUJEMY:
• GMINA ZABIERZÓW
• CENTRUM BOKSU 

I KICKBOXINGU 
w Zabierzowie

• READY4FIGHT 
– producent sprzętu 
sportowego

• BOKSEUR DES RUES 
POLAND

• MAKRON WIELICKI – 
PASTA SANA

 v Tekst i zdjęcia:  
Bokserski Klub Sportowy 

SMOK-ZABIERZÓW  
im. Andrzeja Firsta

Wizyta Adrianny Kąkol  
w Urzędzie Gminy Liszki

6 września 2022 r. gościem wójta Gminy Liszki była Adrianna 
Kąkol, mieszkanka Cholerzyna, która w ostatnim czasie osią-
gnęła wielkie sukcesy w kajakarstwie. 
Najpierw na Mistrzostwach Świata 
w Kanadzie zdobyła złoty medal 
w kategorii K-4 500 m, a następnie 
na Mistrzostwach Europy w Mo-
nachium na tym samym dystansie 
powtórzyła to osiągnięcie!
Nasza stypendystka odwie-
dziła Urząd Gminy Liszki razem 
z przedstawicielami Kolejowego 
Klubu Wodnego 1929 - Prezesem 
Krzysztofem Racułtem i Dyrektor 
Jolantą Kwintą.
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

 v www.liszki.pl

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci - Ślub z sercem
„Ślub z sercem” to akcja Alma Spei Hospicjum dla Dzieci skierowana do 
Młodych Par, które pragną w dniu swojego ślubu zrobić coś szczególnego 
dla innych. Jeśli chcecie podarować uśmiech nieuleczalnie chorym dzieciom, 
poproście gości weselnych, aby zamiast kwiatów ofiarowali datek dla pod-
opiecznych naszego domowego hospicjum. 
Wolontariusz zbierze pieniądze do 
specjalnej skarbony podczas skła-
dania życzeń. Za otrzymaną sumę sfi-
nansujemy zakup sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego, zorganizujemy uro-
dziny lub fantastyczną wycieczkę. Na 
pamiątkę tego wydarzenia otrzymacie 
od nas oficjalne podziękowanie.
Z ogromną przyjemnością pragniemy 
poinformować, że naszą akcję „Ślub 
z sercem” honorowym patronatem 
objęło Polskie Stowarzyszenie Kon-
sultantów Ślubnych.

Więcej informacji na stronie 
akcji www.slubzsercem.pl

Międzyszkolne zawody  
sportowe w biegach sztafetowych

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią w dniu 13 września 2022 r. 
ponownie powróciliśmy do sportowego współzawodnictwa szkół z naszej 
gminy. Nową edycję rywalizacji rozpoczęły zawody w sztafetowych 
biegach przełajowych, w których udział wzięło łącznie 156 uczniów. 
Miejscem zmagań były przy-
ległe do siebie  tereny szkoły 
podstawowej im. Armii Kra-
jowej oraz przedszkola Sióstr 
Służebniczek w Rudawie.
Wyniki w poszczególnych 
kategoriach prezentują się 
następująco:

Igrzyska dzieci:
Dziewczęta:

1. Rudawa
2. Rząska
3. Nielepice
4. Zelków
5. Brzezie
6. Balice

Chłopcy:
1. Zelków
2. Rząska
3. Brzoskwinia
4. Brzezie
5. Rudawa
6. NielepiceBalice

Igrzyska młodzieży szkolnej
Dziewczęta:

1. Rząska
2. Balice
3. Brzezie
4. Zabierzów
5. Nielepice
6. Rudawa

Chłopcy:
1. Rząska
2. Zelków
3. Kobylany
4. Rudawa
5. Balice
6. Brzoskwinia

7. Zabierzów
8. Nielepice
9. Brzezie

Tekst i zdjęcia:  
Łukasz Łuszczek,  

Gminny Koordynator Sportu

 v www.zabierzow.org.pl
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Samotne podróże po Jurze

Moje zdanie jest jednak takie, że jeśli chcemy czegoś więcej niż tylko odhaczyć 
jakiś obszar, chcemy faktycznie ciut bliżej go poznać, wjechać głębiej, poczuć tro-
chę adrenaliny, poczuć się trochę jak odkrywcy, to jazda na jeden wóz nie spełni 
naszych oczekiwań. Dlaczego? Na wielu wybranych trasach, jeśli wygra rozsądek 
zawrócimy, by nie ryzykować samotnego ugrzęźnięcia w środku lasu lub rozmok-
niętej drogi. Jeśli wygra chęć eksploracji i zaryzykowania że może się uda, może-
my stracić wiele godzin i paliwa starając się wyrwać z potrzasku. Nawet jeśli jest 
wyciągarka, nie zawsze jest ją o co zaczepić:) Jeśli jedziemy na co najmniej dwa 
auta, możemy sobie pozwolić na zdecydowanie więcej. Zawsze mamy kogoś, kto 
będzie mógł asekurować, kto pomoże, kto szarpnie itp.

Z drugiej jednak strony, jeżdżąc w pojedynkę siłą rzeczy kierowca z czasem sta-
je się bardziej rozważny, odpowiedzialny, przewidujący i nabiera ogromnego 
doświadczenia, gdyż (wykluczając, że to totalny ciśnieniowiec :) ) każdy wjazd 
w podmokły lub nieprzewidywalny teren, stromy zjazd, podjazd, trawers musi 
być dwa razy starannie przemyślany, aby później w najlepszym wypadku nie być 
bohaterem przysłowia o offroadowcu i traktorze.

Osobiście miałem przyjemność być w Bieszczadach na jedno auto, jednak był to 
wyjazd zdecydowanie rodzinny i wiele wjazdów w ciekawe rejony dość szybko 
kończyło się zdroworozsądkowym zawracaniem lub wycofywaniem, gdyż samo-
chód nie był przygotowany na aż tak głębokie błoto na solo. Gdyby jechał z nami 
ktoś jeszcze, można by próbować. Zdarzyło się wybrać jakiś niewinny skrót przez 
pola i łąki, piękny zachód słońca, kiedy pojawiły się traktorowe koleiny. Już szo-
rowałem mostem i czułem jak to się może zaraz skończyć, a w polu widzenia 
nie było drzewa. Nie trzeba jednak jechać w Bieszczady, nasza Jura również ma 
wiele wiecznie podmokłych, zdradliwych miejsc, które wydają się być łatwe do 
przeskoczenia, a finalnie potrafią przegrzać wyciągarkę. Między innymi dlatego 
właśnie organizujemy nasze wyjazdy, aby na każdym z nich pokazać jak najwię-
cej. Najwięcej piękna Jury i piękna Offroadu!

Nasza kolejna impreza – 09.10.2022.  
Niebawem pełne info: facebook.com/16kiloblota

Do zobaczenia!

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

Czy turystyka offroadowa w pojedynkę - na jeden samochód - jest sensowna? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, 
gdyż każdy może rozważyć temat po swojemu i mieć własne zdanie. Naturalnie są ludzie jednym samochodem objeż-
dżający dookoła całą Polskę, całe Bałkany lub wręcz dokonujący podróży dookoła świata.

Zaproszenie na imprezę  
podsumowującą i zamykającą cykl 
„Spotkań z historią” w roku 2022

Spotkanie z historią - Rudawa 2022. W sobotę, 8 października 2022 roku Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zaprasza na kolejne 
spotkanie z niemieckimi fortyfikacjami z okresu II wojny światowej, położonymi 
na terenie Gminy Zabierzów. Impreza adresowana jest do młodzieży i dorosłych 
z terenu gminy oraz wszystkich osób niezależnie od miejsca zamieszkania, które 
chcą atrakcyjnie spędzić sobotni dzień i spotkać się ze śladami lokalnej historii.
Będzie to impreza podsu-
mowującą i zamykającą cykl 
„Spotkań z historią” w roku 
2022 z wieloma atrakcjami. 
W programie: Rajd pieszy, 
zbiórka uczestników godz. 
9.20 na Rynku w Rudawie, start 
9.30 – obowiązuje rezerwacja 
miejsc na stronie www.rawelin.
org Trasa prowadzić będzie 
pięknymi terenami, lasami 
i łąkami po śladach fortyfikacji 
i umocnień z roku 1944. Trasa 
przemarszu: Rudawa – Nie-
lepice – Rudawa-Werbownia – 
Rudawa. Na trasie rajdu grupy 
rekonstrukcji historycznej za-
prezentują żywe dioramy pre-
zentujące uzbrojenie, sprzęt 
i historie II wojny światowej. 
Na działce ze schronem Re-
gelbau 668 (Rudawa ul. Duna-
jewskiego) odbędzie się zakoń-
czenie Rajdu i Piknik Forteczny.
Piknik Forteczny jako impreza 
podsumowującą i zamykającą 
cykl spotkań o charakterze edu-
kacyjnym „Spotkania z historią. 
Rudawa 2022” rozpocznie się 
o godz.12.00 w Rudawie ul. Du-
najewskiego. Główną atrakcją 
Pikniku będzie niewątpliwie, 
od kilku lat pieczołowicie re-
montowany przez członków 

stowarzyszenia, schron bierny 
piechoty Regelbau 668. Zwie-
dzający będą mogli osobiście 
przekonać się jak wyglądało 
życie załogi schronu w wa-
runkach bojowych, sprawdzić 
jak działa forteczny wentylator 
i telefon, czy wojskowe łóżko 
jest wygodne. Członkowie 
grup rekonstrukcji historycznej 
zaprezentują się w replikach 
mundurów min. polsk ich, 
i niemieckich. Zaprezentują 
także wyposażenie i uzbrojenie 
z epoki jak też inne elementy 
codziennego wyposażenia żoł-
nierza. Dla zwiedzających poza 
w/w atrakcjami i wnętrzem 
schronu zostaną przygotowane 
stoiska z materiałami informa-
cyjnymi, promocyjnymi oraz 
pamiątkami. W czasie trwania 
imprezy kuchnia polowa będzie 
wydawać gorący posiłek, a przy 
ognisku wszyscy będą mogli 
usmażyć kiełbasę.
Organizatorem Pikniku For-
tecznego jest Małopolskie Sto-
warzyszenie Miłośników Hi-
storii „Rawelin” z Krakowa, 
które od kilku lat opiekuje się 
schronami z okresu II wojny 
światowej w Rudawie. Zorga-
nizowanie i przeprowadzenie 

cyklu „Spotkań z historią”, jak 
też imprezy podsumowującej 
projekt było możliwe dzięki 
wsparciu f inansowemu z bu-
dżetu Gminy Zabierzów.
Impreza ma charakter ro-
dzinny, jest bezpłatna i odbędzie 
się bez względu na pogodę. 
Osoby uczestniczą w imprezie 
na własna odpowiedzialność. 
Ubezpieczenie uczestników we 
własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy.  
MSMH Rawelin.

Program:
• 9.20  - zbiórka uczestników 

rajdu – Rynek w Rudawie 
(obowiązuje rezerwacja 
miejsc na stronie www.
rawelin.org )

• 9.30 – wymarsz grupy na 
zaplanowaną trasę wycieczki 
pieszej.

• 12.00 – Piknik Forteczny 
przy schronie Regelbau 
668 w Rudawie ul. 
Dunajewskiego

• 16.00 – Zakończenie 
Pikniku Fortecznego 
 
 

 v www.zabierzow.org.pl



12 Informacje, Reklamy

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

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków

tel.: 694 435 170
e-mail: kron@oknopalst.com.pl

Zdrowe wykończenie powierzchni płyt g-k i betonu 
Podczas budowy domu czy jego remontu jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, jest 
wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych. Te bardzo często wykonane są z betonu lub płyt kartonowo-gipsowych. 
Podpowiadamy jak je wykończyć, by zapewnić sobie przestrzeń do życia, która będzie komfortowa zarówno pod względem 
estetycznym, jak i użytkowym.
Warto pamiętać, że na komfort użytkowania pomieszczeń składa 
się nie tylko ich estetyka, lecz także panujący w nich mikroklimat. 
Temperatura, wilgotność powietrza, stopień jego zanieczyszczenia 
– to wszystko czynniki, które istotnie wpływają na to, jak czujemy 
się przebywając w domowych wnętrzach.

Estetycznie i zdrowo
Powietrze w pomieszczeniach ma istotny wpływ na samopoczucie 
korzystających z nich osób. Jego jakość przekłada się między innymi 
na wydajność pracy czy poziom koncentracji dziecka w trakcie nauki, 
dlatego warto wykończyć je materiałami, które będą wspierać ko-
rzystny mikroklimat. W przypadku ścian z betonu czy zastosowania 
płyt gipsowo-kartonowych warto sięgnąć po masę szpachlową re-
gulującą wilgotność w pomieszczeniach a powierzchnie pomalować 
farbą aktywnie wytwarzającą dobroczynne jony w powietrzu. W ten 
sposób możemy zapewnić sobie nie tylko wysoką estetykę wnętrz, 
lecz także zdrowszą przestrzeń do życia, pozwalającą nam lepiej 
funkcjonować. Jony ujemne wytwarzane przez farbę nieprzerwanie 
bowiem oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń. 
Efekt, który uzyskujemy jest porównywalny z tym, jakiego w natu-
ralnych warunkach doświadczamy w naturze, przebywając w po-
bliżu wodospadów, spacerując po lesie, w górach czy brzegiem 
morza. W praktyce oznacza to oddychanie czystszym, świeższym 
powietrzem, a co za tym idzie lepszą koncentrację, zdrowszy sen, 
szybszą regenerację organizmu, a także mniejsze ryzyko zakażeń 
i infekcji. Jedynym jak dotąd dostępnym na rynku systemem po-
krycia ścian, który to umożliwia, jest Baumit Ionit, w którego 
skład wchodzą masy szpachlowe IonitFinish (w formie pasty go-
towej do użycia) i IonitFino (w postaci suchej mieszanki do roz-
robienia z wodą) oraz mineralna farba IonitColor, o działaniu po-
twierdzonym przez niezależnych naukowców. Masy szpachlowe 
utrzymują wilgoć na optymalnym dla naszego zdrowia poziomie, 
zapewniając jednocześnie optymalne warunki do produkcji jonów 
przez farbę. 
Wyniki badań renomowanych Instytutów jednoznacznie potwier-
dzają, że takie wykończenia ścian pozwala zredukować w pomiesz-
czeniach do 90% pyłków i do 50% drobnego kurzu, a jednocześnie 
nawet o 60% zmniejszyć stężenie aerozoli – drobnych cząstek roz-
proszonych w powietrzu, wydychanych podczas mówienia czy zwy-
kłego oddychania, mogących być nośnikiem bakterii i wirusów oraz 

źródłem zakażeń. Co istotne, 
proces oczyszczanie trwa nie-
przerwanie i jest niezmienny 
w czasie. 

Prosta droga do komfor-
towego wnętrza

Co ważne, zastosowanie tych 
gładzi oraz farb nie różni się 
specjalnie od zwykłych pro-
duktów. Jedyne o czym po-
w inn i śmy pa m ię t a ć ,  aby 
w sposób maksywalny sko-
rzystać z oczyszczających wła-
ściwości systemu, to dwukrotne 
nałożenie gładzi. Pozwoli nam 
to uzyskać optymalną – w kon-
tekście regulacji poziomu wil-
gotności w pomieszczeniu – 
grubość warstwy na poziomie min. 1,5 mm. 
Masę nakłada się na podłoże betonowe przy użyciu pacy, płaskiej 
kielni lub natryskuje za pomocą agregatu do nakładania gładzi, 
zachowując pomiędzy warstwami przerwę technologiczną – drugą 
warstwę nakładamy po stwardnieniu pierwszej. Po wyschnięciu 
szlifujemy powierzchnię ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu 
tzw. żyrafy, aż do uzyskania gładkiego efektu. Po odczekaniu ok. 
12 godzin podłoże malujemy farbą IonitColor. Potem pozostaje 
nam już tylko cieszyć się niezmiennym w czasie dobroczynnym 
działaniem jonów.
W przypadku płyt gipsowo-kartonowych, na łączeniach stosujemy 
odpowiednią taśmę zbrojącą, zaciągamy masą szpachlową i wyrów-
nujemy. W kolejnym kroku należy użyć kielni lub szerokiej szpa-
chelki, aby uzyskać równe przejście do powierzchni płyty. Elementy 
mocujące również należy pokryć masą (zlicować z powierzchnią 
płyty). W przypadku większych otworów zaleca się kilkustopniowe 
nakładanie masy szpachlowej, przy czym następną warstwę nanosi 
się na prawie suchą masę.

Bez względu na to, w jakiej technologii planujemy wykończyć ściany 
w naszym domu, pamiętajmy by sięgać po materiały, które oprócz wy-
sokiej jakości powierzchni, będą wspierały nasz zdrowy styl życia. Po-
wietrze, którym oddychamy odgrywa bardzo ważną rolę w kontekście 
naszego zdrowia i samopoczucia, a to w pomieszczeniach bywa nawet 
kilka razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Dlatego tak ważne 
jest by wybierać rozwiązania, które dzięki swoim właściwościom, pomogą 
nam stworzyć zdrową przestrzeń do życia. Jony to świetni „pomocnicy” 
– dzięki zastosowaniu odpowiedniej farby do malowania ścian możemy 
uzyskać skuteczne oczyszczanie powietrza 24 godziny na dobę! Co 
ważne, bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń, wymaga-
jących podłączenia do coraz droższego prądu. Wybór wydaje się być 
zatem prosty.

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

www.instagram.com/baumit.polska 
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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.

mieszkanie w Wojkowicach, pow. będziński, 
o pow. 34 m kw., po całkowitym remoncie.  

Cena: 175 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

mieszkanie w centrum Chrzanowa
o pow. ok. 36 m kw. 

Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
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
 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  
działka budowlana  

o pow. 4 a w Tenczynku
z fundamentem po domu  

ok. 60 m kw..
Cena: 105 tys. PLN

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. Mieszkanie 34 m kw w Wojkowicach. Cena: 175 tys. PLN.
5. Mieszkanie 36 m kw w Chrzanowie. Cena: 215 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
6. Działka budowlana 40 a w Paczółtowicach. Cena: 349 tys. PLN.
7. Działka budowlana 12 a w Paczółtowicach. Cena: 149 tys. PLN.
8. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
9. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
10. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
11. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
12. Działka budowlana 4 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.

13. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
14. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
15. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej.  

Cena: 125 tys. PLN.
16. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
17. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
18. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. 

Nowa cena: 110 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

19. 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

20. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  
Cena: 580 tys zł.

21. 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. 
22. Działka usł-bud 15 a w Kochanowie. Cena: 430 tys. PLN.
23. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.
24. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
25. 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.

26. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

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

Jak dobrać dodatki do koloru ścian? [PORADY]
Bezpieczne czy szalone barwy? Klasycznie czy nowocześnie? To pytania, które nurtują osoby, które chcą zmienić domowe 
wnętrza. Nawet jeśli to nie remont generalny, a zwykłe odświeżenie pomieszczenia, warto pamiętać o kilku zasadach 
doboru dodatków do barwnej ściany. Tylko zgrany duet tych elementów gwarantuje estetyczny sukces. O czym pamiętać?
Czasem mamy potrzebę, aby zmienić coś w swoim otoczeniu. 
Mamy dosyć szarej sypialni, salonu bez wyrazu czy przedpokoju, 
który jest zbiorem przypadkowych pamiątek i gadżetów, przywie-
zionych skądś i kupionych okazyjnie. Zatem czas na wnętrzarską 
ewolucję!
– Rewolucja we wnętrzu ma swoje plusy, ale do tego trzeba czasu, 
energii i pieniędzy, dlatego łatwiej robić mniejsze zmiany, zosta-
wiając nienaruszoną bazę – kolorystykę ścian czy większe meble. 
Warto potraktować je jako kolor dominujący, do którego będziemy 
wybierać dodatki, kierując się regułą spójności lub kontrastu. 
Ważne, aby mieć wizję na pomieszczenie. Bez ogólnego planu 
będzie nam zdecydowanie trudniej zbudować przestrzeń, która 
jest dopracowana i przez to estetyczna – mówi dekoratorka KiK.

Scenariusz nr 1: jasne ściany
Białe, kremowe czy beżowe ściany w pomieszczeniach są uni-
wersalne, eleganckie i dają poczucie harmonii, dlatego to jedno 
z najpopularniejszych rozwiązań. Jakiś czas temu do tego pan-
teonu weszła szarość, pojawiając się coraz liczniej w domowych 
aranżacjach. Jakie dodatki wybrać do wnętrz, w których bazą są 
jasne, spokojne barwy?
– Potraktujmy jasną ścianę jak malarskie płótno, na którym bę-
dziemy stawiać barwne plamy z elementów dekoracyjnych, trzy-
mając się naczelnej zasady: wybierzmy dodatki w jednym odcieniu 
lub w podobnej tonacji, aby nie wprowadzać chaosu. W zależności 
od wybranego stylu mamy kilka możliwości. Świetnie sprawdzą 
się elementy w stylu glamour – kryształowe świeczniki, lustrzane 
ramki na zdjęcia czy lampiony ozdobione srebrem, dla których białe 
lub szare ściany będą dobrym tłem – ale także drobiazgi w odcieniu 
delikatnego, przybrudzonego różu, wprowadzające romantyczny 
klimat, np. poszewki na poduszki w drobną łączkę, bladoróżowe 
zasłony czy narzuta na łóżko w kwiatowe wzory. Dobrym wyborem 
przy szarych ścianach będą również odcienie naturalnego drewna, 

soczysta zieleń roślin czy dodatki 
z wikliny, które stworzą klimat 
boho – podpowiada specjalistka 
marki KiK.

Scenariusz nr 2: ściany w in-
tensywnych kolorach 

Turkusowe, fuksjowe czy gra-
fitowe powierzchnie są bardziej 
wymagające aranżacyjnie niż te 
w jasnych barwach ze względu na 
swój dominujący charakter. Tutaj 
mamy 2 możliwości do wyboru: 
zastosowanie dodatków w ja-
snych tonacjach, które uspokoją 
aranżację lub wybór kontrastu-
jącej barwy, aby wydobyć ciekawe 
połączenie.
– Ciemne barwy na dużych płaszczyznach wyglądają imponująco 
i odważnie, jednak trzeba je uzupełnić jaśniejszymi dodatkami, 
żeby uniknąć efektu pstrokacizny. Wybierzmy zatem dekoracje, 
które będą spokojniejsze od tła, a przez to będą zauważone. Na 
przykład na tle turkusowej ściany grafiki w jasnych kolorach, de-
koracje w stylu boho czy jasnoszare wazony lub donice nadadzą 
świeżości wnętrzu i nie przytłoczą aranżacji. Warto pamiętać, 
aby nie tylko celować w naturalne barwy, ale także nie wybierać 
ich zbyt dużo – 1 lub 2 odcienie wystarczą – mówi dekoratorka 
KiK i dodaje: – jeśli jednak lubimy zabawę kolorami, a kremy 
i szarości mogłyby dla nas nie istnieć, warto zainteresować się 
koncepcją color blocking. Ten sposób łączenia kolorów jest obecny 
w modzie, makijażu, ale także – w wersji dla odważnych – w aran-
żacji wnętrz. Zasada jest prosta – łączymy ze sobą kolory znajdujące 
się po przeciwnej stronie koła barw. Przykładowo: różowa ściana 

i dodatki w zielonkawych odcieniach, fioletowa baza i żółte ele-
menty, pomarańczowe tło i niebieskie uzupełnienie. Odważnie? 
Zdecydowanie, ale o to chodzi w zabawie kolorami!
Chcąc urządzić wymarzone wnętrze ogranicza nas jedynie wy-
obraźnia. Warto podpatrywać, śledzić trendy i sprawdzać, co 
u nas ma szansę zagrać, a co nie. Miejmy w pamięci kilka prostych 
zasad, które sprawią, że niezależnie od tego, jaki scenariusz wy-
bierzemy, wnętrze będzie oazą spokoju, nowoczesną przestrzenią 
czy miejscem pełnym energii – takim, jakie chcemy.

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

Kąpiel w dźwiękach gongów i mis ty-
betańskich. Pierwsze spotkanie już 3 

października
Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe na kąpiel 
w dźwiękach gongów i mis tybetańskich! Ka-
meralne spotkania relaksacyjne poprowadzi 
dla nas Edyta Poręba. Spotykamy się raz 
w miesiącu, zawsze w poniedziałek. Kąpiel 
w dźwiękach mis, gongów i wielu innych in-
strumentów to niezwykłe doświadczenie - spró-
bujcie i przekonajcie się sami!

Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 3 paź-
dziernika o godz. 19.00. 
Koszt: 60 zł/ spotkanie 

Zapisy wyłącznie przez formularz zgłosze-
niowy na www.ckiskrzeszowice.pl 

WIĘCEJ NA: www.ckiskrzeszowic.pl

1 października 2022 roku odbędzie się  
Pociąg do biegania – IV chrzanowski bieg uliczny.

Start o godz. 19.00. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trasy czy  
zgłaszania się dostępne w regulaminie na stronie www.moksir.chrzanow.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

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

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI 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

RENO
Trafił do nas prosto z leśnej drogi. Był w takim stanie, że wygladał na starszego psa. 
Chudy i wycieńczony tułaczką choć przez ostatnie dni i tak był dokarmiany w terenie. 
Przez te dwa miesiące pobytu u nas Reno bardzo się zmienił i to nie tylko z wyglądu. 
Wypiękniał i nabrał pewności siebie. To świetny pies. Pozytywny, serdeczny do ludzi 
i innych psów. Nigdy nie wykazał u nas agresji. Reakcji na dzieci i koty nie znamy, ale nie 
powinno być problemu. Uwielbia wodę, kąpiel w basenie i kontakt z człowiekiem. Reno 
ma około 3 lata, waży ponad 42 kg. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.

MOLI
Nie ma dziewczyna szczęścia... Trafiła do nas prosto z łańcucha jako niespełna roczna 
suczka. Szybko przygotowaliśmy ja do adopcji z nadzieją, że pojawi się Ktoś, kto będzie 
chciał nadrobić jej stracony czas. Nic takiego się nie wydarzyło, a minęło już kilka do-
brych miesięcy. Moli nadal czeka na nowy dom. To serdeczna do ludzi i innych psów 
suczka. Radosna, mocno aktywna, kocha wszystko i wszystkich. Bardzo potrzebuje bli-
skości człowieka, wspólnej zabawy i aktywności. Moli ma w tej chwili około 2 lata, waży 
16 kg, jest wykastrowana. Czeka na swoją rodzinę w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197

MALINA
Sunia w typie owczarka belgijskiego. Trafiła pod naszą opiekę kilka tygodni temu. 
Biegała w cieczce z watahą psów w jednej z małych miejscowości. Suczka bardzo ser-
deczna, spokojna, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, reakcji na koty nie 
znamy. Dobrze odnajduje się w nowych dla siebie sytuacjach. Jazda samochodem, 
chodzenie na smyczy ma opanowane. Malina ma około 3-4 lata, jest przygotowana do 
adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na świadomy rasy dom w naszym funda-
cyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197

MADZIA
Cudowna, około 3-letnia koteczka. Madzia jak mało który kot uwielbia być głaskana. 
Odrobinę uwagi odwdzięczy głośnym mruczeniem. Jest w pełni zdrowym kotkiem. 
Zaszczepiona, odrobaczona, testy na choroby zakaźne ma ujemne. Koteczkę można 
poznać w siedzibie naszej fundacji pod adresem ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany od pon. 
do pt w godzinach od 13.00 do 18.00 oraz w sob. od 9.00 do 13.00. Zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy zostaw SMS, oddzwonimy. 
Tel. 728 413 789.

BARON
Około roczny kastrowany samiec o wyjątkowym, ciemnym pręgowanym futerku. Kocha 
sie przytulać i chodzi za człowiekiem krok w krok. Przyjechał do nas z Ukrainy. Jest 
zachipowany, zaszczepiony i odrobaczony, ma negatywne testy FIV i FeLV.  Króciutki 
ogonek dodaje mu uroku. Kotka można poznać w siedzibie naszej fundacji pod adresem 
ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany od pon. do pt w godzinach od 13.00 do 18.00 oraz w sob. 
od 9.00 do 13.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy 
zostaw SMS, oddzwonimy. . 
Tel. 728 413 789.

ASIA I BASIA
Dziewczyny mają na imię Asia i Basia 
(Asia to ta ciemniejsza). Mają około 
półtora roku, ważą po około 10 kg. 
Są zaszczepione odrobaczone, za-
chipowane. Typowe młode psy, które 
lubią się bawić i zaczepiać. Super by 
było, gdyby trafiły do jednego domu, 
ponieważ są mocno przywiązane do 
siebie. Często też siebie naśladują. 
Są bardzo przyjaźnie nastawione do 
innych psów (niezależnie od płci) oraz 
do kotów. Sunie można poznać w sie-
dzibie naszej fundacji pod adresem ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany od pon. do pt w go-
dzinach od 13.00 do 18.00 oraz w sob. od 9.00 do 13.00. Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy zostaw SMS, oddzwonimy. 
Tel. 728 413 789.
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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

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

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


