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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

Kupię działkę budowlaną 
do 15 a na terenie Gminy Krzeszowice.

Tel. 505 892 420 

KRZESZOWICE, ul. Krakowska 49
(za stacją Orlen, obok Bostaru)

WYKŁADZIN, DYWANOW
SPRZEDAZ:

.
,

,
CHODNIKOW, MEBLI

Pralnia dywanów

Tel. 600 353 141

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

ul. Balicka 49A, 30-199 Rząska

Szukasz Kredytu?
Dobrze Trafiłeś!

ZAPRASZAMY
PON. - PT.
9.00 - 17.00 Tel. 537 487 001

www.lfinance.pl    biuro@lfinance.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
KREDYTY FIRMOWE
KREDYTY HIPOTECZNE 

DO WYNAJĘCIA
ATRAKCYJNE LOKALE UŻYTKOWE 

w budynku sklepu INTERMARCHE 
w Krzeszowicach.

tel. 796 351 499

Wynajem wyłącznie za pośrednictwem 
Biura "Gwarek Nieruchomości".

Wszelkie szczegóły oferty pod numerem 

Czynsz najmu już od 800 zł ne�o/m-c

POCZUJ ŻAR TROPIKÓW  
WE WŁASNYM DOMU

Choć większość z nas na hasło „tropikalne klimaty” pewnie przywołuje 
w pamięci biały piasek, lazurową wodę i egzotyczne rośliny to wcale 
nie musi być to jednoznaczne z dalekim wyjazdem, ani nawet urlopem. 
Tropikalne walory można bowiem przenieść do własnych czterech 
kątów. Jak? O tym poniżej. 
Jeśli zależy nam na ożywieniu 
wnętrza na wiosnę lub stwo-
rzeniu wakacyjnego klimatu, 
a przy tym zamierzamy zro-
bić to zgodnie z najnowszymi 
trendami, warto poznać kilka 
prostych i uniwersalnych tri-
ków. Już dzięki odpowied-
nim kolorom (zieleń i biel to 
naprawdę wdzięczne barwy, 
które w dodatku działają 

relaksująco i są świetną bazą 
do dalszych eksperymentów) 
możemy poczuć się w swoim 
mieszkaniu niczym w meksy-
kańskiej hacjendzie.
Na balkonie i w ogrodzie
Oczywiście bez przesady, 
chodzi tylko o przywołanie 
wrażenia egzotyki, a nie 
zaklinanie rzeczywistości. 

Skoro w Polsce wieczorem 
jest jeszcze chłodno, a nam 
marzy się relaks na balko-
nie czy w ogrodzie niczym 
na egzotycznym patio, 
podejdźmy do tego z pomy-
słem. –  Szklane lampiony 
na świeczki albo lampki na 
sznurku w kształcie małych 
kaktusików zapewnią kojące 

ciąg dalszy na str. 2

tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

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

w przepięknym widokowym miejscu
w Krzeszowicach

Cena: 475 tys. PLN.

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
bardzo ładny, zadbany,

usytuowany w pięknym, spokojnym miejscu
DOM W TENCZYNKU
o pow. ok. 140 m kw, 

na zagospodarowanej działce 13 a.
Cena: 720 tys. PLN. 

tel. 696 595 118
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 Z CZYM DO KOGO? – RÓŻNI SPECJALIŚCI  
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Spotykam się z trudnością w odróżnianiu kompetencji psychiatry i psychologa. Tak jak cho-
roby psychiczne nadal często stanowią tabu, tak o różnicach w uprawnieniach zawodowych 
wie się mało. Każdy ze specjalistów – psychiatra, psycholog i psychoterapeuta – zajmuje się 
zdrowiem psychicznym w innym zakresie, te kompetencje stykają się, ale nie zazębiają. 
Warto przyjrzeć się temu bliżej, żeby 
wiedzieć, że to nie do końca tak, że 
wybór fachowca zależy od natężenia 
problemu, do psychologa nie trzeba 
mówić per „pani doktor” i że tylko 
jeden z nich może zlecić przyjmo-
wanie leków.
Psychiatra to lekarz, który realizuje 
lub ukończył specjalizację w tym 
kierunku. W oparciu o obowiązu-
jącą Międzynarodową Klasyfikacje 
Chorób (ICD) dokonuje diagnozy 
i koordynuje proces leczenia. Może 
zalecić przyjmowanie leków (wypi-
sać receptę), wypisać zwolnienie 
lekarskie, skierować do szpitala, ale 
też skierować na badania psycholo-
giczne lub psychoterapię. Niektórzy 
psychiatrzy zajmują się również psy-
choterapią, choć wymaga to od nich 
podjęcia osobnej ścieżki kształcenia 
w wybranym przez siebie nurcie psy-
choterapii. Jeśli trudności pacjenta 
w znaczącym stopniu utrudniają 
codzienne funkcjonowanie w domu, 
pracy czy relacjach społecznych warto 
udać się na konsultację do psychiatry. 
Psycholog to absolwent studiów 
humanistycznych na kierunku psy-
chologia. Ustawa o zawodzie psy-
chologa mówi o prawie wykonywania 
zawodu dla tych  absolwentów, którzy 
odbyli roczny staż. Niemniej brak jest 

organów wykonawczych dla tej usta-
wy i w praktyce staże tego typu nie są 
wymagane. Psycholog podczas stu-
diów uczy się biologicznych mechani-
zmów, które wiążą się z zachowaniem, 
myśleniem, przeżywaniem emocji, 
jednak wiedza ta nie dorównuje 
wnikliwością wiedzy medycznej. 
Głównym obszarem zainteresowania 
studiów psychologicznych jest funk-
cjonowanie procesów psychicznych 
takich jak emocje, motywacja, pro-
cesy poznawcze (myślenie, pamięć, 
uwaga etc.) czy relacje międzyludzkie. 
Wiedza psychologiczna wykorzysty-
wana jest w różnych dziedzinach życia 
stąd obecność psychologów w różnych 
instytucjach związanych z relacjami 
społecznymi, wychowaniem, zdro-
wiem czy rozwojem, a nawet w biz-
nesie. Psychologów możemy spotkać 
w zespołach wspierających sportow-
ców, tworzących gry komputerowe, 
reklamy czy w dużych firmach, gdzie 
wspierają zarządzanie personelem. 
Psycholodzy, którzy zajmują się tzw. 
pomocą psychologiczną to tylko część 
przedstawicieli zawodu.
Psychoterapeuta to osoba zajmująca 
się zawodowo psychoterapią i posia-
dająca przeszkolenie w tym kierun-
ku (cztery dodatkowe lata studiów 
w ośrodku posiadającym uprawnie-

nia do szkolenia psychoterapeutów). 
Najczęściej są to psychologowie 
i psychiatrzy, ale mogą to być też 
przedstawiciele innych zawodów, 
którzy w toku szkolenia powinni 
uzupełnić część wiedzy związanej 
z funkcjonowaniem psychicznym 
człowieka. Psychoterapeuci zobowią-
zani są poddawać swoją pracę ciągłej 
superwizji czyli nadzorowi innego, 
bardziej doświadczonego terapeuty, 
aby ustrzec się błędów, zapobiegać 
przenoszeniu własnych emocji na 
pacjenta i doskonalić swój warsztat 
pracy. Od psychoterapeutów wymaga 
się też przejścia własnej psychotera-
pii. Zawód psychoterapeuty wiąże 
się z ciągłym dokształcaniem i cią-
głą uważnością względem własnych 
procesów psychicznych. Ponieważ 
przepisy prawne nie regulują zawodu 
psychoterapeuty warto sprawdzić czy 
osoba, którą wybieramy jest profesjo-
nalistą (informacje o wykształceniu 
i przygotowaniu zawodowym powin-
ny być jawne i dostępne). Psychote-
rapia jest metodą leczenia udowod-
nioną naukowo, również pod kątem 
biologicznym, polega przeważnie na 
rozmowach zmierzających do osią-
gnięcia celu, określanego na początku.

Gabinet Pomocy Psychologicznej 
Emilia Owoc

Psycholog, Psychoterapeuta,  
Seksuolog, Logopeda, Pedagog
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice

tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

oświetlenie jak z meksykańskiego 
baru. Miękkie poduszki i polaro-
wy kocyk we wzór egzotycznych 
liści świetnie wpiszą się w ten 
klimat, a przy okazji zapewnią 
komfort cieplny. Do tego drink 
z palemką, odpowiednia muzyka 
i już jesteśmy (przynajmniej myśla-
mi) gdzieś w gorących zakątkach 
Świata – mówi ekspertka marki 
KiK.

Wersja 2: w domu
Jeśli nam się to spodobało i chcemy 
wprowadzić trochę tego klimatu 
również do domu, nic nie stoi na 
przeszkodzie. Koc świetnie zastąpi 
narzutę na łóżku, poduszki ożywią 
kanapę i fotel, a dzieła dopełnią 
drobiazgi – np. kaktusy w donicz-
kach albo figurki-kaktusy w kolo-
rze białego piasku, złotego słońca 
czy soczystej niczym sok z aloesu 
zieleni. Za mało?
 – Ramki i obrazki – rzuca hasło 
ekspertka KiK. – To absolutna 
podstawa, dzięki której może-
my całkowicie odmienić wygląd 
pomieszczenia i to przy niewiel-
kim nakładzie czasu, pracy oraz 
pieniędzy. Na początek warto 
sprawić sobie kilka ramek – mogą 
być takie same albo różnić się wiel-
kością, mogą być proste w formie, 
albo wręcz przeciwnie – przycią-
gać wzrok. Słowem pełna dowol-
ność. Ważne jednak, żeby mieć 
na uwadze to, co chcemy w nich 
eksponować.
Oprócz zdjęć i grafik można 
postawić na prawdziwe, egzo-
tyczne rośliny – niczym z zielnika, 
z którym większość osób miała 

styczność na lekcjach przyrody 
w podstawówce. W wielu kwia-
ciarniach można kupić pojedyncze 
liście, które służą jako uzupełnie-
nie bukietów albo uciąć je z pal-
my czy monstery, którą można 
hodować nawet w domu. Warto 
je wysuszyć i nieco „sprasować” 
pod ciężkimi książkami, następ-
nie oprawić i voila – podpowiada 
specjalistka.
Jedną z prostszych metod na zmia-
nę klimatu wnętrza jest posta-
wienie na odpowiednie dodatki. 
Połączenie właściwych kolorów, 
nastrojowe oświetlenie i oryginal-

ne ozdoby mogą przenieść nas do 
egzotycznych zakątków Ziemi. 
Już niedrogie produkty mogą 
zdziałać niesamowity efekt, a niska 
cena nie zniechęci nas do dalszych 
metamorfoz – w końcu kto wie, 
jaki klimat wnętrza zainteresuje 
nas następnym razem.

KiK Textil sp z o.o.

CIĄG DALSZY ZE STR.1

POCZUJ ŻAR TROPIKÓW  
WE WŁASNYM DOMU
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Indianie Arapaho to Indianie Ameryki Północnej zamieszkujący pierwotnie 
obszary Prerii. Zasłynęli głównie z wyrobów z koralików i każdy z nich 
opowiadał jakąś historię. Arapaho zawsze trzymali się blisko Szejenów               
i zawierali małżeństwa międzyplemienne. Kultywowali swoje obyczaje, 
tradycje i nigdy nie nauczyli się języka Szejenów. Dziś zamieszkują wraz           
z Szoszonami (dawnymi plemiennymi wrogami) w rezerwacie Wind River        
w stanie Wyoming oraz w stanie Oklahoma i mówią po angielsku. 

Wioska Indiańska Arapaho
Zalas, koło Krzeszowic • tel. 502 002 234

Zapraszamy:
przedszkola i szkoły, 

grupy zorganizowane indywidualne (min. 25 osób)

Organizujemy:
imprezy integracyjne dla firm, instytucji, oryginalne urodziny

Nowość w naszej ofercie: „Płukanie złota”

www.wioskaarapaho.natop.pl

Poznaj z nami zwyczaje Indian Arapaho! 
Przeżyj niesamowitą przygodę!



4 Informacje, Reklamy

Dennis Lehane : Pokochać noc
Rachel Childs, córka sławnej pisarki i była dzien-
nikarka telewizyjna, żona dziedzica wielkiej 
firmy, Briana Delacroixa, prowadzi życie, które 
może wzbudzać zazdrość. Ale pozory mylą.
„Pokochać noc” to thriller psychologiczny z bar-
dzo niejednoznacznymi i skomplikowanymi bo-
haterami, a jednocześnie kryminał trzymający w 
napięciu do ostatniej strony.

Agnieszka Krawczyk :  
Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą 

W kamieniczce na krakowskich Dębnikach miesz-
kają różni lokatorzy: zadzierający nosa posiadacz 
sieci restauracji, emerytowana artystka, młoda 
matka z dwójką uroczych dzieci, para nadętych 
pracowników korporacji i wreszcie rodzina, w której 
wszystkie kobiety noszą imiona zaczerpnięte z dra-
matów Szekspira. Stary dom kryje niejeden sekret.

Cezary Łazarewicz :  
Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej

Ta kobieta nigdy nie miała imienia. Gorgonowa 
– tak mówiła o niej cała Polska, która z zapartym 
tchem śledziła przebieg najgłośniejszego procesu 
dwudziestolecia międzywojennego i jednego z 
najgłośniejszych w historii polskiego sądownictwa. 
Oskarżonej zarzucano brutalny mord na siedem-
nastoletniej Lusi, którego miała dokonać ostatniej 
grudniowej nocy 1931 roku.

Rachel Abbott : Droga ucieczki 
Spokojna i cicha angielska wieś aż kipi od ta-
jemnic. Gdy młoda dziewczyna, Abbie Camp-
bell, zostaje potrącona i zostawiona na pewną 
śmierć na bocznej drodze wioski Little Melham, 
miejscowa społeczność jest w głębokim szoku. 
Jednocześnie uruchomiony zostaje łańcuch 
wydarzeń, wskutek którego na jaw mogą wyjść 
głęboko ukryte sekrety.

Andrzej Maleszka : Berło
Bohaterowie zdobywają berło, które daje władzę 
nad ludźmi i przedmiotami. Groźni przestępcy po-
rywają berło, a z nim Idalię i Alika. Tworzą straszli-
wego robota, który ma pozbawić świat elektrycz-
ności. Wszędzie gasną światła i przestają działać 
urządzenia. Kuki, Gabi, Blubek i mówiący pies 
wyruszają walczyć z pożeraczem prądu.

Danka Braun : Krew na sutannie 
Mark Biegler razem z komisarzem Biedą pro-
wadzą śledztwo w sprawie śmierci prowincjała 
Edwarda Nasiadki, przełożonego Zgromadzenia 
Księży Katechetów. Kto i dlaczego zabił prowin-
cjała? Wśród tajemnic i niedopowiedzeń niemal 
każdy wydaje się podejrzany.

Agnieszka Stelmaszyk :  
Irys, koci detektyw 

Książki z serii „Kto mnie przytuli?” oczarują wszyst-
kich małych przyjaciół zwierząt. Pieski i kotki, o 
których opowiadamy, mieszkały kiedyś w schro-
nisku o nazwie Przytulisko. Nadal jest w nim wiele 
zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i 
pokochał! Czy uda im się znaleźć prawdziwy, cie-
pły dom?

Jacek Łukawski : 1 - Krew i stal,  
2 – Grom i szkwał, 3 – Pieśń i krzyk 

Gdy krew bohaterów zrosi Martwą Ziemię, stal bę-
dzie musiała dosięgnąć zdrajców.
Sto pięćdziesiąt lat po powstaniu Martwej Ziemi 
z twierdzy granicznej wyrusza oddział żołnierzy, 
by wąskim przesmykiem przekroczyć zapomnia-
ną krainę. W starym klasztorze u podnóża Smo-
czych Gór ukryte jest coś, co musi powrócić do 
królestwa, zanim Zasłona Martwej Ziemi pęknie i 
zaniknie.

DO SPRZEDANIA
piękna DZIAŁKA BUDOWLANA 

o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.
Działka ma regularny kształt; 

wydane WZ.
Cena: 79 tys. PLN

tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

Citroen Xsarra Picasso  
rok. 2001 - KRAJOWY, 136 tys. km przebiegu. 
Stan idealny. Prywatnie. Dąbrowa Górnicza.  

Tel. 601-417-208

DO SPRZEDANIA

Toyota RAV 4
zarejestrowana w kraju, 1,8 benzyna. Cena: 18.900 PLN

Tel. 668 301 558 

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

CO JESZCZE W MAJU  
W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE?

• 17 maja g. 18.00
Spotkanie Klubu Filmowego 
Projekcja filmu niespodzianki – informacje w Bibliotece
Wstęp bezpłatny dla Czytelników Biblioteki

• 19 maja g. 10.00
Zabawy z językiem angielskim w bibliotece
Bezpłatny Angielski metodą Helen Doron

• 24 maja g. 10.00 – 12.00
Jaskinie i kopalnie na terenie Gminy Krzeszowice – 
prelekcja

• 24 maja g. 18.00   (czwartek)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce” 
Omawiać będziemy kolejną ciekawą książkę

30 maja    g. 18.00
„Polski żywioł” – spotkanie z Romanem Pankiewiczem

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, 

obok Tenczynka,
działka 15 a.

Cena: 180 tys. PLN.
tel. 696 595 118

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 2018 W MGBP KRZESZOWICE
Dzień Bibliotekarza 2018 w MGBP Krzeszowice w towarzystwie Panów Burmistrzów. 
Pani Dyrektor Klaudia Węgrzyn przedstawiła swój plan pracy w formie quizów i zabawy. 
Aktywna i radosna forma integracji z... czerwonymi koralami w tle. 
Od 1 maja 2018 r. funkcję dyrek-
tora Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Kazimierza 
Wyki w Krzeszowicach pełni 
Pani Klaudia Węgrzyn, która 
objęła to stanowisko w wyniku 
konkursu ogłoszonego w dniu 
31 stycznia 2018 r.
Klaudia Węgrzyn przez ostat-
nie 10 lat była kierownikiem 
filii bibliotecznej w Nawojowej 
Górze.
W obecnej kadencji pełniła 
funkcję radnej Urzędu Miejskie-
go w Krzeszowicach (wygaszenie 
mandatu nastąpiło w związku 
z objęciem stanowiska dyrektora 
Biblioteki), a także funkcję soł-
tysa Nawojowej Góry, którą peł-

ni nadal. Od zawsze zaangażo-
wana w działalność harcerstwa, 
do dziś pomaga młodszej kadrze, 
w szczególności organizując bie-
gi na orientację. Kocha książki, 
zwłaszcza polską fantastykę.

Gratulujemy Pani Dyrektor oraz 
życzymy dalszych sukcesów w 
pracy zawodowej i społecznej. 
A wszystkim Bibliotekarzom, z 
okazji ich niedawno obchodzone-
go Święta, życzymy satysfakcji i 
radości z każdego dnia spędzone-
go w magicznym świecie książek 
oraz wciąż powiększającego się 
grona stałych czytelników.

Redakcja

DO SPRZEDANIA
duży dom w Krzeszowicach (Ćmany) ok. 380 m kw 

składający się z: trzech niezależnych mieszkań, 
garażu, pomieszczeń gospodarczych plus osobny budynek 

składający się z dwóch mieszkań po 24 m kw na działce ok. 6,5 a.
Cena łączna: 510 tys. PLN

INWESTYCJA POD WYNAJEM MIESZKAŃ,  BIURA ITP.

tel. 696 595 118
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Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

NAJPOPULARNIEJSZY  
LETNI ZABIEG - OXYBRAZJA

Oxybrazja ze wzglę-
du na swoją specyfikę 

jest najpopularniej-
szym zabiegiem, któ-

ry możemy bez obaw 
wykonywać w lecie. 

To doskonała, chłodna 
i kojąca alternatywa dla 

innych zabiegów złuszcza-
jących skórę.

CZYM JEST OXYBRAZJA.
Jest to metoda złuszczania naskórka dostępna dla każ-

dego. Zabieg oxybrazji polega na złuszczeniu martwej 
warstwy naskórka jednocześnie tlenem i solanką. Tlen 

pobudza odbudowę włókien kolagenowych i naczyń wło-
sowatych oraz poprzez dezynfekcję pomaga zahamować 
rozwój trądzika. Solanka łagodzi stany zapalne i nawilża 
skórę.

Oxybrazja cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów dzięki 
niesamowitym efektom tuż po zabiegu. Skóra staje się gładka, 
mniej widoczne są drobne zmarszczki oraz rozszerzone pory. 

CIEPŁY OKRES LETNI TO IDEALNY CZAS  
NA ZABIEGI OXYBRAZJI.
Zabieg oxybrazji zasługuje na laur zwycięstwa pod względem 
bezpieczeństwa i higieny wśród peelingów. Jest to metoda 
złuszczania naskórka dostępna dla każdego. Już po pierwszym 
zabiegu skóra wygląda zdrowo. Możliwe jest przeprowadza-
nie zabiegu nawet u osób o cerze naczyniowej, delikatnej 
i wrażliwej gdyż chłód solanki koi oraz łagodzi podrażnienia. 
Przeciwwskazaniem nie jest ani ciąża ani karmienie piersią. 
Bez obaw oxybrazję można zastosować w trądziku pospolitym 
oraz zaskórnikowym. To skuteczna broń do walki z objawami 
nadmiernego rogowacenia, skórą suchą, odwodnioną a nawet 
łupieżem. Wykonanie serii zabiegów sprzyja redukcji blizn 
potrądzikowych.

WSKAZANIA DO ZABIEGU OXYBRAZJI:
• Brak jędrności skóry
• Brak nawilżenia, odżywienia skóry
• Drobne zmarszczki
• Skóra z zaskórnikami, wymagająca oczyszczenia
• Nadmierne wydzielanie sebum

DZIAŁANIE ZABIEGU OXYBRAZJI:
• Nawilżenie i dotlenienie skóry
• Oczyszczenie i dezynfekcja (peeling płytki i głęboki)
• Wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych
• Wspomaganie leczenia trądzika różowatego
• Łagodzenie stanów zapalnych skóry
• Zmniejszenie blizn potrądzikowych i przebarwień
• Skuteczne ograniczenie łojotoku
• Poprawa kolorytu skóry
• Spłycenie zmarszczek
• Rewitalizacja skóry

Najlepsze efekty uzyskamy po serii zabiegów, najczęściej jest 
to 3-10 zabiegów wykonywanych raz w tygodniu.

Pojedynczy zabieg można wykonać również w celu na-
tychmiastowego efektu tuż przed ważnym wyjściem lub 
spotkaniem. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroka ofertą 
zabiegową

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf 

Ze względu na duże nasłonecznienie w lecie mamy do dyspozycji o wiele mniejszy zakres zabie-
gów. Jednak nasza skóra szczególnie w tym okresie potrzebuje odżywienia oraz nawodnienia.

Teraz kuracja  
50% taniej! 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Młynka 1260 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Frywałd 7000 m² 350 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Przeginia Duchowna  
   WZ” i „WZT”           900 m² 90 000 zł
• Przeginia Duchowna
   „WZ” i „WZT”         1400 m²  140 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Frywałd 1,8 ha 600 000 zł
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Tenczynek POD LASEM
Stan surowy zamkn. 193 m² P.U.  
działka 19 arów  420 000 zł
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

ZŁOTE PIÓRA W GMINIE WIELKA 
WIEŚ ZOSTAŁY WRĘCZONE! 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta Gminy Wielka Wieś” orga-
nizowany od 11 lat przez Szkołę Podstawową w Bęble  im. św. Jana Pawła II został 
rozstrzygnięty. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV-VII ze szkół z terenu Gminy 
Wielka Wieś. Tradycyjnie dyktanda zostały przygotowane przez Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej  w Wielkiej Wsi - Panią Joannę Patej.
W tym roku przygotowane dyk-
tanda pozwoliły wyłonić laure-
atów, którzy bezbłędnie poradzili 
sobie z przygotowanymi tekstami.  
Tegoroczne dyktanda były dość 
nietypowe, bowiem opisywały 
papużkę Lawendę, która zamiesz-
kała w bibliotece oraz kandydat-
kę na psa ratowniczego – Abi. 
Bohaterowie dyktand pojawili się 
w szkole, by spotkać się z uczest-
nikami konkursu ortograficznego.  
W czasie kiedy sprawdzane były 
dyktanda konkursowe przez 
komisję nauczycielską, ucznio-
wie poznawali  ogólne zasady 
wychowywania i zajmowania się 
zwierzętami. 
Nagrody zostały ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu za co serdecznie dzięku-
jemy Pani dyrektor Magdalenie 
Szymańskiej. Natomiast złote 
pióra wraz z dyplomami zostały 
wręczone laureatom przez Wójta 
Gminy Wielka Wieś Tadeusza  
Wójtowicza.  
Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy zaangażowali 
się w tegoroczną edycję konkursu 
ortograficznego i do zobaczenia 
za rok.
Oto laureaci: 
Klasa IV: 
•	 I m. Maksymilian Waliłko 

– Biały Kościół, 
•	 II m. Zuzanna Zięba – 

Bębło, 

•	 III m. Gabriela Mucha – 
Modlnica; 

Kl. V: 
•	 I m. – Maja Wołos  

– Modlnica,
•	 II m. – Samuel Skowronek 

– Duarte – Biały Kościół, 
•	 III m. – Julia Marek  

- Wielka Wieś; 
Kl. VI:
•	 I m. – Anna Miazga  

– Bębło, 
•	 II m. – Michał Dąbrowski  

- Modlnica, 
•	 III m. Julia Synowska  

- Biały Kościół; 
Kl. VII: 
•	 I m. – Martyna Windys  

- Biały Kościół,

•	 II m. Stanisław Rusinek  
- Modlnica, 

•	 III m. Katarzyna Hejmo 
•	 - Wielka Wieś.

 v www.wielka-wies.pl

SKŁAD OPAŁU

JACAK
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY

DREWNO: 
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 532 599 479

TRANSPORT

GRATIS!

www.jacaksklad.pl

KARINA WRACA DO REPREZENTACJI
Po 20 miesiącach czołowa 
zawodniczka w kraju wraca do 
reprezentacji. Ostatni jej start 
jako reprezentantki miał miejsce 
w Olimpiadzie RIO-2016. Upór 
w pracy treningowej i mocne 
postanowienie walki sportowej 
na najwyższym poziomie dopro-
wadził do osiągnięcia zamierzo-
nego celu. W wyrównanej walce sportowej na dwóch rundach Pucharu 
Polski Karina zdołała zakwalifikować się do startu w II rundzie Pucharu 
Świata w Antalyi /Turcja/ w dniach 21-25.05.2018 r. Życzymy zawodniczce 
udanego startu i powrotu na stałe do reprezentacji.

ULKS Kmita Zabierzów
www.zabierzow.org.pl
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DZIEŃ STRAŻAKA W JEZIORZANACH 
W bieżącym roku obchody Dnia Strażaka w Jeziorzanach zbiegło się z rocz-
nicą 115 lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach.
Skromne uroczystości, które 
odbyły się w dniu 6 maja 2018 
roku - poprzedziło odwiedzenie 
grobów druhów, którzy odeszli 
na Wieczną Służbę i spoczy-
wają na cmentarzu parafialnym 
w Jeziorzanach. Na grobie każ-
dego z nich zapalono znicz na 
dowód pamięci o nich. Potem 
była zbiórka przy Strażnicy 
i przemarsz do kościoła w Jezio-
rzanach. Uroczysta msza odbyła 
się w kościele parafialnym pw. 
Miłosierdzia Bożego w Jezio-
rzanach o godz. 10.30. W trak-
cie przemarszu do i z kościoła 
przygrywała orkiestra dęta 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrowie Szlacheckiej.
Po mszy odbyła się uroczysta 
zbiórka na którą zaproszono 
sąsiednią jednostkę ze Ściejowic 
oraz Pana Wójta Pawła Misia 
i ks. dr Edwarda Pasteczko - 
proboszcza tutejszej parafii. 
Po złożeniu meldunku V-ce 
Prezesowi ZOP ZOSP RP 

Jerzemu Stopie 
przez Naczel-
nika Ryszarda 
Palisia podnie-
siono na maszt 
f lagę państwo-
wą z okazji 100 
lecia odzyskania 
niepodległości. 
Potem wyróż-
niono kilku dru-
hów. I tak srebrny 
medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymał dh Ryszard 
Paliś i Piotr Przebinda, odzna-
kę „Strażak Wzorowy” dh. 
Łukasz Kęsek i Adam Przebinda 
a odznakę wysługi V lat otrzy-
mali Kamil Stopa i Anna Prze-
binda. Gratulacje z tej okazji 
złożył V-ce Prezes Powiatowy 
ZOSP RP w Krakowie - Jerzy 
Stopa. Potem był uroczysty 
obiad na sali w Strażnicy.
Uroczystości były skromne 
ponieważ druhowie z OSP 
w Jeziorzanach przymierzają 

się do budowy nowego obiektu 
garażowego na posiadany sprzęt, 
pojazdy i wyposażenie. Obecnie 
będą przystępować już do prac 
budowlanych, gdyż posiadają 
ostateczną decyzje o pozwoleniu 
na budowę.

 v OSP Jeziorzany 
www.liszki.pl

Poproście gości weselnych, żeby zamiast kwiatów 
przynieśli datek dla podopiecznych 
Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”

Wolontariusz zbierze pieniądze do specjalnej skarbony 
podczas składania życzeń.

Za otrzymane datki kupimy dzieciom sprzęt medyczny 
i rehabilitacyjny, zorganizujemy im urodziny 

lub fantastyczną wycieczkę.

Formularz zgłoszeniowy oraz ślubny karnet 
z wierszykiem znajdziecie na www.slubzsercem.pl.

„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88a
31-234 Kraków, tel. 12 446 64 76, fax: 12 446 65 94
e-mail: hospicjum@almaspei.pl, www.almaspei.pl
NIP 6772252176, REGON 120074818, KRS 0000237645
Konto bankowe: BGŻ SA 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Koordynator akcji:
tel. 500 370 807

e-mail: slubzsercem@almaspei.pl

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu

cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

Ta książka pomoże ci zrozumieć kilka 
uniwersalnych prawd o twoim wyglą-
dzie. To drogowskaz dla tych, którzy 
w dzisiejszym, zabieganym świecie, 
bombardującym nas nieustannie 
wzorcami urody z okładek koloro-
wych pism i czerwonych dywanów 
Hollywoodu, nie dają się zwariować. 
Dla tych, którzy chcą odnaleźć piękno 
w sobie i w swoim życiu.
Z tej książki dowiesz się:
- Jak powstał pomysł stworzenia pro-
gramu TTV „Ostre cięcie”?
- Skąd wziął się trend na „natural 
look”?
- Czy długie włosy na pewno czynią 
kobietę bardziej atrakcyjną?
TOMASZ SCHMIDT to znany 
i ceniony fryzjer z wieloletnim do-
świadczeniem. Popularność zdobył 
dzięki programowi „Ostre cięcie”. 

Nazywany wirtuozem barw. Z wir-
tuozerią poprowadzi cię również krętą 
drogą do odkrycia drzemiącego w to-
bie piękna oraz odpowie na wszystkie 
frapujące pytania, łącznie z tym, ile 
miał w życiu operacji plastycznych!
Wraz z nim zaproszeni do projektu 
goście:
ANDRZEJ WIERZBICKI – chary-
zmatyczny współprowadzący „Ostre 
cięcie”, jest współwłaścicielem sieci 
salonów fryzjerskich w Polsce i Euro-
pie oraz twarzą marki profesjonalnych 
kosmetyków do pielęgnacji „Wierz-
bicki&Schmidt”.
SYLWIA BOMBA – profesjonalna 
fotografka, znana telewidzom z pro-
gramu „Gogglebox”.
EWA MROZOWSKA – uznana 
make-up artist, współpracująca m.in. 
z magazynem CKM.

Tomasz Schmidt „POD WŁOS, CZYLI KIEDY POWINNAŚ ZMIENIĆ FRYZJERA?”

WARTO PRZECZYTAĆ

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

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

Deser jest mega prosty w przy-
gotowaniu, tylko wtedy, gdy 
wcześniej kupisz w sklepie 
ciasteczka i schowasz je głę-
boko w szafie, tak by nikt ich 
nie wyjadł. 
Słoiczki czy inne małe miseczki 
będą ok. Moje słoiczki to pozo-
stałość z jogurtów z Biedronki.

SZYBKI DESER,  
GDY GOŚCIE W DRODZE
(dla 6 osób – 6 małych słoiczków)

• 1 opakowanie ciasteczek 
petit beurre (20 dkg)

• 3 łyżki masła  
(niekoniecznie)

• 0,5 l jogurtu naturalnego  
(u mnie 0%)

• sok z 2 limonek
• 2 łyżki serka mascarpone 

(akurat był w lodówce,  
nie masz? nie szkodzi)

• 2 łyżki cukru brązowego
• 1 mango *
• kilka listków mięty

*Nie masz mango? Nie szkodzi. 
Masz jabłko? Obierz, drobno po-
krój, uduś z dwoma łyżkami wody 
i cynamonem. Masz brzoskwinie 
w puszce lub ananasa? Pokrój i 
oddaj! Mrożone owoce? Podduś z 
wodą i gotowe!

Ciasteczka pokruszyłam w 
blenderze, dodałam masło 
i dokładnie wymieszałam, 
otrzymując kruszonkę.
Jogurt przelałam do miski, 
dodałam sok z limonek, cu-
kier i mascarpone, wymiesza-
łam (bez dodatku mascarpone 
będzie bardziej dietetycznie).
Mango obrałam, pokroiłam 
drobno, rozgniatając nożem, 

dodałam posiekane liście 
mięty i wszystko razem wy-
mieszałam.Teraz bierzemy 
słoiczek, nakładamy po 2 -3 
łyżeczki kruszonki, po dwie 
łyżki jogurtu, na górę mango 
i ... gotowe:)
Można podawać od razu lub 
schłodzić przed podaniem.
Smacznego!

Kocham pyszne desery, ale coraz częściej mam ochotę na coś małego. Pewnie dlate-
go tak pokochałam desery w małych słoiczkach. Szybki deser - ten dokładnie - przy-
dał się kilka dni temu, gdy przyjechali goście. Miało być dużo jedzenia, ale wszystko 
zniknęło w moment :) I wtedy zapytałam, czy może ktoś ma ochotę na coś małego 
i pysznego i padło słowo „pewnie”! No to proszę, zniknęłam w kuchni na maks 15 
minut i wróciłam ze słoiczkami pełnymi smaku.

SZYBKI DESER, PRZEPIS  
GDY GOŚCIE W DRODZE :)

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

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

PRACA NA WAKACJE Z DOFINANSOWANIEM!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Chciałam Was zaprosić do mojego zespołu Liderów 
Oriflame. W naszym zespole są osoby bardzo młode, 
uczennice, młode mamy, które nie mogą podjąć pracy 
na etacie, osoby dojrzałe, które dbają o siebie i osoby, 
które współpracę traktują jako pracę zawodową. 
Oriflame jest na rynku od ponad 50 lat, w Polsce od 
26 lat. Firma daje nam nieograniczone możliwości 
rozwoju, można korzystać z bezpłatnych szkoleń 
biznesowych, kosmetycznych i wellnessowych. 
Rozpoczynając współpracę mamy PROGRAM 
WITAMY, PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, MOŻLI-
WOŚĆ WYJAZDU NA KONFERENCJE ZAGRANICZ-
NE i PROGRAM SAMOCHODOWY.
Najważniejsze, że sami decydujemy o tym, czy zostajemy Klientem VIP i kupujemy produkty 
wellness i kosmetyki bez marży, czy rozpoczynamy współpracę i zaczynamy budować swój 
własny biznes, który jest dziedziczny.
Jeżeli masz ukończone 16 lat, lubisz kosmetyki, zdrowy styl życia, chcesz dorobić do kieszonko-
wego lub wypłaty, a może pracować na cały etat - TO PRACA DLA CIEBIE :)

MOŻLIWOŚCI SĄ NIEOGRANICZONE!!!

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

NIE BÓJ SIĘ SŁODKOŚCI  
W GARDEROBIE – WŁÓŻ RÓŻ I JUŻ! 

Wiosna to czas diet, zrzucania wagi, detoksów i „robienia formy” przed 
latem. A gdzie odchudzanie, tam na słodkości miejsca nie ma… Chyba, 
że w formie ubrań i dodatków, które na tle budzącej się do życia zieleni 
i (wreszcie!) coraz mocniej grzejącego słońca prezentują się najlepiej.  
Chciałabyś na chwilę znów poczuć 
się małą dziewczynką? A może 
masz dość swojej stonowanej, sza-
ro-burej szafy albo chcesz spra-
wić przyjemność swojej córeczce 
i podkreślić łączącą was więź? To 
świetnie, bo możesz to zrobić pro-
sto i przyjemnie – wystarczy kilka 
elementów garderoby o słodkich 
wzorach i kolorach. 
Jeśli twoja córka przepada za 
różem, a ty jesteś najlepszą mamą 
na świecie, ubierzcie się podobnie 
na spacer – ona w różową sukien-
kę, ty luźną koszulową tunikę 
w tym samym kolorze, która 
zamiast nadruków z ulubionymi 
księżniczkami będzie ozdobiona 
bardziej subtelnymi i „dorosłymi” 
kwiatuszkami.  
Za słodko? – Wybierz oryginalną 
kurtkę w najmodniejszym w tym 
sezonie fasonie, czyli bomber 
jacket, która zwraca uwagę kwia-
towym wzorem w tzw. łączkę. 
Połącz ją z czarnymi woskowa-
nymi legginsami albo rurkami 
z przetarciami i botkami w tym 
samym kolorze. To doda jej pazura 
i sprawi, że dzięki jednej stylizacji 
pokażesz zarówno swoją kobiecą, 
delikatną naturę, jak i tę bardziej 
drapieżną odsłonę – sugeruje eks-
pertka KiK. 
Nie każdemu dobrze w różu, ale 
i na to jest sposób. Możesz przecież 
postawić tylko na słodki akcent - 
na przykład wygodne espadryle 
w smakowitym kolorze pudro-

wych cukierków, które delikatnie 
błyszczą. Albo dżinsy z kwiato-
wym haftem – do luźnej białej 
koszuli będą wprost idealne, by 
stworzyć niezobowiązującą week-
endową stylizację. 
– A jeśli jesteś jedną z tych osób, 
które razem z budzącą się do życia 
przyrodą faktycznie wzięły się za 
siebie i nie tkną nawet cukierka, to 
oznacza dwie rzeczy: a) pewnie już 
trochę schudłaś (i na pewno pre-
zentujesz się bajecznie niezależnie 
od rozmiaru) i b) zasłużyłaś z tej 
okazji na słodki prezent – mówi 
ekspertka firmy KiK i dodaje: – 
Niekoniecznie muszą być to pyszne 

babeczki z pobliskiej cukierni, ale 
na przykład seksowna lub roman-
tyczna, koronkowa bielizna, która 
doskonale podkreśli twoje nowe 
kształty. Z pewnością będziesz 
potrzebowała kilku komple-
tów w mniejszym rozmiarze, 
a te dostępne w KiK są nie tylko 
niedrogie, ale przede wszystkim 
przemawiają do wyobraźni i dzięki 
uniwersalnym kolorom: słodki róż, 
smakowity beż i tajemnicza czerń – 
sprawdzą się w każdej garderobie.

Kolor różowy nie musi być 
zarezerwowany dla małych 

dziewczynek! | fot. KiK

Kwiecista bomberka doda lek-
kości weekendowej stylizacji 

| fot. KiK

KLOPSIKI, ŁOSOŚ I KRWISTY ROSTBEF,  
CZYLI CZYM POD KONIEC LAT 90.  

IKEA SKRADŁA PODNIEBIENIA POLAKÓW
Tylko w ubiegłym roku klienci IKEA Kraków zjedli 2,5 miliona 
klopsików i ponad 900 tysięcy hot-dogów. Jednak te kulto-
we dziś dania nie od razu stały się kulinarnymi hitami. Pod 
koniec lat 90. serca klientów restauracji IKEA Kraków podbijał łosoś i krwisty rost-
bef. Nie każdy też wie, że w 1998 roku hot-dogi kosztowały więcej niż dziś. Pamię-
tacie, co jeszcze serwowała IKEA 20 lat temu?
W 1998 roku w Krakowie otwarto 
pierwszy w południowej Polsce sklep 
IKEA, a wraz z nim restaurację. Ze 
względu na ogromną liczbę klientów 
podczas otwarcia podawano jedynie 
szwedzkie klopsiki i łososia. Oba 
dania od razu przypadły do gustu 
klientom i stały się flagowymi potra-
wami restauracji.
- Łosoś podbił serca naszych klien-
tów od początku. Serwowaliśmy go 
w każdej postaci, również na zim-
no. Ale chyba najlepiej smakowała 
wszystkim zapiekanka z łososia, 
którą kucharze przygotowywali 
samodzielnie od podstaw według 
szwedzkiej receptury – wspomina 
Jarosław Skowronek, Kierownik 
Gastronomii IKEA Kraków (20 
lat temu kucharz w restauracji IKEA 
Kraków).

Dziwny rostbef  
i zaskakujące krewetki

Dużym powodzeniem cieszył się 
też krwisty rostbef. Co ciekawe, 
klienci często twierdzili, ze jest 
surowy, ponieważ wiedza na temat 
spożywania czerwonych mięs nie 
była wtedy jeszcze tak powszechna. 
W latach 90. w menu restauracji 
IKEA debiutowała też sałatka z kre-
wetek. Ta z kolei nie cieszyła się 
zbytnim powodzeniem.
- Dziś sałatka z krewetek jest naj-
częściej zamawianą, ale 20 lat temu 
klienci na witryny z krewetkami 
patrzyli z niesmakiem – mówi Jaro-
sław Skowronek z IKEA Kraków  

– Mocno zaskoczeni byli też dar-
mową kawą, którą serwowaliśmy 
każdego dnia na 30 minut przed 
otwarciem. To było coś zupełnie 
nowego – dodaje Skowronek.

Bezpłatna kawa  
i skromne bistro

Pod koniec lat 90. w restauracji 
IKEA Kraków w rekordowych 
ilościach zamawiano też szarlotkę 
z kawą za 3,50 zł, a nowością na 
rynku była tarta migdałowa, dostar-
czana bezpośrednio ze Szwecji. 
Od samego początku na terenie 
sklepu funkcjonowało też bistro. 
Przez pierwsze lata funkcjonowania 
zamówić można było w nim tylko 
hot-dogi i lody z automatu. Co cie-
kawe, kultowe już dziś hot-dogi za 
złotówkę w 1998 roku kosztowały… 
1,50 zł.

Wiele się zmieniło

W 1998 roku restauracja IKEA 

miała 100 miejsc siedzących, a na 
jej terenie znajdował się pokój zabaw 
dla dzieci, który w późniejszych 
latach został przeniesiony poza 
część gastronomiczną i nazwany 
Smalandią. Dziś restauracja oferuje 
500 miejsc siedzących oraz dużo 
bogatsze menu. Klopsiki serwowa-
ne są również w wersji wegańskiej 
i drobiowej. Ofertę uzupełniły dania 
lokalne i szeroka oferta ryb. Dużo 
bogatsze jest również menu bistro, 
w którym dziś oprócz hot-dogów 
możemy zamówić też klopsiki, 
zapiekanki, burgery i frytki. 10 lat 
temu IKEA Kraków uruchomiła 
też lubianego przez Polaków grilla, 
który w sezonie cieszy się niemniej-
szą popularnością niż restauracja.
Z okazji obchodów 20-lecia IKEA 
Kraków, które trwają od 5 kwietnia 
do 6 maja, restauracja serwuje spe-
cjalne zestawy urodzinowe.
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STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE

RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

tel. 602 151 090 • 12 346 18 01   
e-mail: andrzejgolda@op.pl

JOGICZNA PRAKTYKA WYCISZENIA ZMYSŁÓW
Pratjahara - kontrola zmysłów. Koncentracja bardzo podobna jest do snu. Kiedy śpimy, jesteśmy oddzie-
leni od świata. Nie ma różnicy, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy jesteś stary czy młody, nie wiemy 
gdzie jesteśmy, nie ma przestrzeni i czasu. Kiedy jesteśmy w koncentracji, świat traci swój wymiar, nie ma 
czasu  i nie ma przestrzeni. Koncentracja i sen niby są takie same, a jednak nie są, różnica polega na tym, 
że w koncentracji mamy maksymalny poziom energii (PRANY), zaś w czasie snu umysł wchodzi w TAMAS.
Umysł bez zewnętrznych zmy-
słów takich jak słuch, dotyk, węch, 
wzrok, smak i uczucia, działanie 
– nie wie co dzieje się na zewnątrz 
(w świecie zewnętrznym), może to 
być niebezpieczne, ponieważ może-
my się np. oparzyć lub z braku uwagi 
wpaść pod samochód.
Asany i pranayamy pomagają 
przyjmować, absorbować energie 
(pranę). Wszyscy wiemy jak pod-
nosić poziom energii. Jeśli prak-
tykujemy codziennie, jemy dobre 
jedzenie, poprawnie oddychamy, 
pozyskujemy więcej energii. Pro-
blem jest w utrzymaniu energii, 
a jeszcze trudniej odpowiednio ją 
wykorzystać. Często tracimy energię 
na mówienie czy jedzenie. Dlate-
go ważne jest, aby nauczyć się jak 
utrzymywać wysoki poziom energii.

Jak zatem kontrolować pranę.
Są dwa sposoby:
1. głodówka 
2. milczenie 
Głodówka – możemy robić jedno-
dniowe głodówki lub nie jeść jakiś 
czas słodyczy lub opuścić jeden 
posiłek i obserwować co się dzieje 
z naszymi zmysłami, uczuciami 
i umysłem. 

Praktyka ciszy – możemy nie roz-
mawiać przez pół godziny, godzi-
nę lub przez cały dzień, możemy 
praktykować cichy spacer raz lub 
dwa razy w tygodniu lub możemy 
praktykować dzień bez telefonu. 
Każdy pomysł jest dobry, aby roz-
wijać w sobie ciszę. To wielki skarb 
w naszych czasach.

 Szkoła jogi - Tenczynek, ul. Tęczowa 5 • tel: 604 470 772 • www.jogakrzeszowice.pl

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

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554
tel. 608 381 599

www.przystan-psychoterapia.pl

ICH DWOJE… I ZDRADA
Prowadziłam zajęcia dla młodych zakochanych planujących ślub. Takie warsz-
taty, gdzie można porozmawiać, podyskutować na ważne tematy, poznać 
siebie nawzajem nieco lepiej. Następnego dnia odwiedziła mnie dziewczyna. 
Zapłakana, po ciężkiej nocy. Poprosiła o rozmowę. Była na wspomnianych 
warsztatach. Wieczorem jej narzeczony przyznał się do zdrady. A właściwie 
podwójnego życia od wielu miesięcy. Rozpacz. Tragedia. Odwoływanie ślubu 
i wesela, nakaz wyprowadzenia się z jej domu, zmiana zamku w drzwiach.  
Znam niejedną parę, gdzie 
doszło do zdrady. To zawsze 
jest okropne cierpienie, zranie-
nie, które zamyka się nie tylko 
na tych dwoje, ale również ich 
przyjaciół, rodzinę. Ta rana 
dotyka również tę trzecią/tego 
trzeciego, bo przecież oni także 
w tym uczestniczyli. W takich 
sytuacjach mamy ochotę szu-
kać winnego – czy ten, który 
zdradził? czy ten, który do tej 
zdrady się przyczynił? Tu nie ma 
prostych odpowiedzi. Związek 
jest zawsze dwojga i jego jakość 
zależy zawsze od tych dwojga. 
W pracy terapeutycznej z parą 
ważne jest właśnie to, by potrafić 
nie oceniać żadnego z partnerów, 
a jeśli w związku wydarzyło się 
coś bardzo trudnego, przyjąć, 
że są temu winni oboje. Fakt, 
to trudne zrozumieć, jak to 
jest możliwe, że osoba zdra-
dzona jest winna zdrady. Nie, 
nie chcę usprawiedliwiać tego, 
który zdrady się dopuszcza, ale 
bądźmy szczerzy – zdrada nie 
bierze się z niczego i nie zdarza 

się przypadkiem. Naj-
pierw jest jakiś niedosyt 
w związku, brak miło-
ści, czułości, zrozumie-
nia, przyjaźni. Czasami 
ciężko jest być w takiej 
relacji, która nie jest 
dla mnie spełnieniem 
moich pragnień, w któ-
rej muszę sobie radzić 
z frustracją. Ale trzeba 
też jasno powiedzieć, że 
nie ma człowieka, który 
jest w stanie zaspokoić 
wszystkie moje potrze-
by. Zdawanie sobie z tego sprawy 
i pogodzenie się z tym świadczy 
o dojrzałości i pozwala zbudo-
wać relację opartą na akceptacji. 
Żądanie, by ta druga osoba dała 
mi wszystko, czego mi brakuje, 
świadczy o głębokich zranie-
niach i zaniedbaniach emocjo-
nalnych. 

Co innego jest chcieć i próbować 
zaspakajać potrzeby męża czy 
żony.  Do tego, by znać swoje 
pragnienia konieczna jest rozmo-

wa – czego oczekuję od naszego 
związku, o czym marzę, czego 
mi brakuje, za co jestem wdzięcz-
ny. No i pytanie: co zrobię z wie-
dzą o tym, jakie są potrzeby 
mojego męża/mojej żony? Czy 
będę próbować je spełnić? Nie 
chodzi o to, czy jestem w sta-
nie, ale czy w ogóle mam taką 
gotowość, by wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom współmałżonka. 
Miłość to spotkanie dwojga… po 
drodze… do siebie.

„Przystań” Ośrodek Psychoterapii  
wychodząc naprzeciw potrzebom organizuje warsztaty dla rodziców  

poświęcone tematowi: „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”
Termin: 06.06.2018 (środa);  godz. 18.00 – 20.00

Koszt: 20 zł/osoba.
Obowiązują zapisy: tel. 608 38 15 99 lub magdalena_poprawa@wp.pl
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
      oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

LIFE CHALLENGE 2018: INTERNAUCI WYBRALI  
EUROPEJSKIE FASADY ROKU. POLSKA ZNÓW POKAZAŁA MOC!

Baumit Life Challenge – międzynarodowa odsłona konkursu Baumit Fasada Roku wchodzi w etap ostatecznych rozstrzy-
gnięć. Zanim poznamy werdykt Jury, swoje karty odsłoniła społeczność internetowa. Wyniki publicznego głosowania 
to kolejny sukces polskiej architektury! Nasze obiekty zajęły najwyższe pozycje aż w 3 z 6 kategorii! Jerzmanowice, 
Wrocław i Niedoradz – to stąd pochodzą realizacje nagrodzone przez Internautów tytułem Europejskiej Fasady Roku. 
Ale powody do zadowolenia mają także Gniezno, Jurowce, Kielce, Kraków, Piastów, Szczecin oraz Świnoujście… 
Przypomnijmy, że do tegorocznej edycji konkursu na Europejską 
Fasadę Roku zgłoszono 325 obiektów z 26 krajów, które toczą bój 
w pięciu głównych kategoriach „dom jednorodzinny”, „budynek 
wielorodzinny”, „budynek niemieszkalny”,  „renowacja termiczna”, 
„renowacja historyczna” oraz  kategorii specjalnej zarezerwowanej 
dla obiektów o wyjątkowej strukturze fasady. Są one oceniane 
przez międzynarodowe jury złożone z wysokiej klasy specjalistów 
i ekspertów z branży – z arch. Piotrem Kostką z Kostka & Kurka 
Architekci w składzie. Łącząc swoje siły pod koniec marca wytypo-
wali 36 projektów (po 6 z każdej kategorii), które w połowie czerwca 
br. zmierzą się ze sobą w ścisłym finale. W grze nadal pozostaje aż 5 
polskich obiektów: FIL House w Konstancinie-Jeziornie (kategoria 
„budynek jednorodzinny”), wrocławskie Osiedle Atmosfera („budy-
nek wielorodzinny”), poznański Beyond.pl Data Center („budynek 
niemieszkalny”), budynek w Kłobucku („renowacja termiczna”) 
oraz budynek przy Al. Wojska Polskiego w Szczecinie („renowacja 
historyczna”). Stawka jest niebagatelna. Laureaci każdej kategorii  
otrzymają po 6 600 euro, a triumfator główny zainkasuje 9 900 euro.

Skuteczność 3 na 6!
Zanim jednak profesjonalne Jury wskaże tegorocznych zwycięzców 
Baumit Life Challenge, głos zabrała europejska społeczność inter-
netowa, wskazując swoje typy w głosowaniu online. Znamy już jego 
wyniki. Polska po raz kolejny pokazała moc, triumfując aż w trzech 
z sześciu kategorii! W klasie nowych domów jednorodzinnych rów-
nych sobie nie miał budynek w podkrakowskich Jerzmanowicach 
zaprojektowany przez architektów z pracowni Flexiforma. Z kolei 
wśród nowych obiektów wielorodzinnych najlepsze okazało się 
wrocławskie Osiedle Atmosfera według projektu biura arch_it 
Piotr Zybura, powstałe w ramach przedsięwzięcia Nowe Żerniki 
zwanego również WuWa2. Natomiast w grupie budynków po 
renowacji termicznej najlepszą ocenę w publicznym głosowaniu 
otrzymał Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu 
i biuro LCT Projekt.

Dominacja polskiej architektury
Dodatkowo w TOP 36 obiektów ze wszystkich kategorii znalazło 
się aż 11 polskich fasad. W kategorii zarezerwowanej dla domów 

jednorodzinnych piątą lokatę zajął FRA House w Piastowie, a tuż za 
nim uplasował się budynek w Jurowcach. Krakowskie Osiedle Euro-
pejskie – Kopenhaga zamyka pierwszą szóstkę w grupie budynków 
wielorodzinnych. W kategorii budynków niemieszkalnych o zwy-
cięstwo otarły się Radisson Blu Resort Świnoujście oraz budynek 
usługowy w Kielcach przy ul. Mojżesza Pelca, które ostatecznie 
zostały sklasyfikowane na drugim i trzecim stopniu podium. Kie-
lecki obiekt znalazł się także w TOP 6 obiektów klasyfikowanych 
w kategorii specjalnej – obiekt o wyjątkowej strukturze fasady. 
W pierwszej szóstce budynków po renowacji historycznej znalazły 
się budynek biurowy przy Al. Wojska Polskiego w Szczecinie oraz 
dwie gnieźnieńskie kamienice – przy ul. Mieszka i ul. Łubieńskiego, 
które zajęły odpowiednio drugą, czwartą oraz piątą lokatę. 
Szczeciński obiekt – jako jeden z 36 finalistów wciąż ma szanse na 
końcowe zwycięstwo w konkursie. Co więcej, wrocławskie Osiedle 
Atmosfera wygrywając w głosowaniu publiczności zachowało szansę 
na podwójną „koronę” Baumit Life Challenge 2018. Laureatów 

poznamy podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 14 czerwca 
br. w Bratysławie na Słowacji – kraju triumfatora poprzedniej edycji 
(2016). Czy Polska będzie gospodarzem kolejnej odsłony między-
narodowych zmagań architektonicznych? Dowiemy się już wkrótce!

Więcej informacji na stronach:
lifechallenge.baumit.com
http://www.baumit.com
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LEGENDA  
O SIARKOWYM POTWORZE

Dawno, dawno temu w Krze-
szowicach żył sobie smok, 
który był potomkiem smoka 
wawelskiego. Ludzie nazwali 
go siarkowym smokiem, ze 
względu na zapach siarki, 
który roztaczał  wokół sie-
bie. Mieszkańcy bardzo bali 
się i czekali na śmiałka, który 
zgładzi smoka. 
Pewnego dnia, przyjechał 
znany na cały świat pogromca 
smoków – Stefan Ziemnia-
czek. Lud strasznie się ura-
dował, że Stefan podejmie 
się tego wyzwania. Pogrom-
ca podstępnie zwabił smoka 
do wcześniej przygotowanej 
jamy pod pobliskim wzgó-
rzem. Kiedy smok wszedł do 
jamy, Stefan szybkim ruchem 
wysunął stempel, który pod-
trzymy wał zgromadzone 
wyżej głazy. 

W taki oto sposób smok 
został uwięziony w jamie. 
Legenda głosi, że smok nadal 
żyje i próbuje się wydostać, 
a świadczy o tym siarczany 
zapach wody wydobywają-
cy się ze źródeł położonych 
w pobliżu wzgórza.

 Antek Niemczyk
 Kl. III b, ZS w Tenczynku 

Rok szkolny 2015/2016

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

RAK PŁUC – NAJCZĘSTSZY NOWOTWÓR,  
NA KTÓRY ZAPADAJĄ POLACY  

Każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 22 000 nowych zachorowao na raka płuca. To jeden  
z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych, co wynika przede wszystkim z diagnozowania 
chorych będących już w stadium zaawansowanym agresywnego przebiegu choroby, częstego 
występowania przerzutów, a także wysokiej oporności nowotworu na leczenie. W jaki sposób 
można się przed nim obronid?  
Rak płuca jest główną przy-
czyną zgonów z powodu cho-
rób nowotworowych na całym 
świecie, przez co nazywany jest 
chorobą cywilizacyjną. Ataku-
je głownie osoby po 50. roku 
życia. Chociaż  w ostatnich 
latach zachorowalność wśród 
mężczyzn nieco się zmniejszyła, 
to jednak niekorzystnym zjawi-
skiem jest znaczne zwiększenie 
zachorowań u kobiet – w Polsce 
w 2005 roku było to około 4800 
zachorowań, a w 2015 roku 
już ponad 7600. Mimo tego, 
że w ciągu ostatnich kilku lat 
wskaźniki przeżywalności ule-
gły poprawie, to nadal przedsta-
wiają się negatywnie – tylko ok. 
12% mężczyzn.

„Palenie zabija” – to nie 
tylko pusty slogan

Rak płuca najczęściej występuje 
u palaczy – im okres palenia jest 
dłuższy, tym większe ryzyko 
zachorowania, natomiast u osób 
narażonych na przebywanie 
w dymie tytoniowym w domu 
lub  w pracy ryzyko zachoro-
wania może wzrosnąć nawet 
o 25%. Przyczyną zachorowania 
może być również narażenie na 
kontakt z kancerogennymi sub-
stancjami takimi jak np. azbest, 
radon, chrom lub nikiel, a tak-
że zanieczyszczone powietrze. 
Ważną rolę odgrywają także 

predyspozycje genetyczne –  
u osób, u których w rodzinie 
występowały przypadki raka 
płuc, ryzyko zachorowania jest 
znacznie większe.

Nie tylko kaszel
Niskie wskaźniki przeżywalno-
ści w przypadku raka płuc są 
związane z tym, że rozwija się 
on najczęściej w sposób bezob-
jawowy. Tylko 13% wszystkich 
przypadków zachorowań udaje 
się wykryć w momencie, kiedy 
możliwe jest jeszcze leczenie chi-
rurgiczne. Dlatego warto zwracać 
uwagę na niektóre symptomy, 
zwłaszcza jeśli jesteśmy w grupie 
podwyższonego ryzyka. Jakie 
objawy powinny skłonić nas do 
wizyty u lekarza, tłumaczy lek. 
Małgorzata Stelmaszuk, onkolog, 
Magodent, Grupa LUX MED –  
Typowych objawów związanych 
bezpośrednio z rakiem płuc nie 
ma. Istnieją natomiast sygnały, 
które powinny szczególnie zanie-
pokoić osoby palące, np. kaszel, 
który narasta albo nie ustępuje 
powyżej 3-4 tygodni pomimo 
leczenia, zakażenia układu odde-
chowego, odkrztuszanie krwistej 
plwociny lub krwi, świszczący 
oddech, duszność, chrypka czy 
obrzęk twarzy lub szyi, ból  
w klatce piersiowej, osłabienie, 
brak apetytu  i utrata masy ciała.

Jak obniżyć  
ryzyko choroby?

Przede wszystkim nie palid 
i unikad przebywania w towa-
rzystwie osób palących. Ryzy-
ko zachorowania na raka płuc 
zmniejsza się o połowę już po 
5 latach od momentu rzuce-
nia palenia, a po 10-15 latach 
jest ono takie jak u osób, któ-
re nigdy nie paliły. W Polsce 
(i w większości państw świata, 
nawet tych najbogatszych) nie 
prowadzi się powszechnych 
badań przesiewowych w kie-
runku raku płuca, można je 
natomiast wykonać samodziel-
nie – Podstawowym badaniem 
diagnostycznym zalecanym 
przy podejrzeniu raka płuca jest 
badanie RTG klatki piersiowej 
w projekcjach przednio-tylnej 
i bocznej, które pozwala zobra-
zować nieprawidłowości typu 
cienia okrągłego, zmiany zarysu 
wnęki, zaburzeń powietrzności 
o charakterze rozedmy lub nie-
dodmy, czy zmiany naciekowej. 
Jednakże prawidłowy wynik 
konwencjonalnego badania 
rentgenowskiego klatki piersio-
wej nie wyklucza nowotworu, 
który może być umiejscowio-
ny w okolicach o ograniczonej 
dostępności (np. szczyt płuca lub 
śródpiersie). W takiej sytuacji 
zalecane jest również wykona-
nie badania tomografii kompu-

terowej z kontrastem dożylnym. 
Należy jednak pamiętać, że nie 
ma jednoznacznych zaleceń co 
do rytmu wykonywania takich 
badań obrazowych. Trzeba 
zachować czujność i wykony-
wać badania obrazowe (rentgen 
klatki piersiowej czy tomogra-
fia komputerowa) w przypad-
ku wystąpienia niepokojących 
symptomów, co szczególnie 
tyczy się osób aktywnie palą-
cych – tłumaczy lek. Małgorzata 
Stelmaszuk, onkolog, Magodent, 
Grupa LUX MED.
W przypadku raka płuc najważ-
niejsza jest profilaktyka i zda-
wanie sobie sprawy ze skutków 
palenia tytoniu. Optymizmem 
napawa fakt, że zmniejsza się 
liczba palaczy – według danych 
Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego w 2011 roku regular-
ne palenie deklarowało 31% 
Polaków, w 2015 roku było to 
już tylko 24%. Pozostaje wie-
rzyć, że już w niedługim czasie 
przełoży się to także na spadek 
liczby zachorowań na ten rodzaj 
nowotworu. 

4 MINUTY - RUSZYŁ PROJEKT!
9 kwietnia w Szkole Filial-
nej w Modlniczce Joanna 
Patej, zastępca przewod-
niczącego Stowarzysze-
nia Nowoczesna Gmina 
Wielka Wieś zainauguro-
wała rozpoczęcie projek-
tu „4 minuty!”, informując 
o celach i działaniach, 
jakie będą podejmo-
wane w ramach tego 
przedsięwzięcia. Następ-
nie Strażacy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 
5 w Krakowie - młodszy 
aspirant Łukasz Mendel 
oraz ogniomistrz Piotr 
Zabawa przeprowadzili 
w Szkole Filialnej w Modl-
niczce oraz Szkole Pod-
stawowej w Wielkiej 
Wsi warsztaty z zakresu 
udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie ćwi-
czyli prawidłowe zaalar-
mowanie służb ratunko-
wych, przeprowadzanie 
resuscytacji oraz ułoże-
nie osoby poszkodowa-
nej w pozycji bocznej 
bezpiecznej. Warsztaty 
z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy zosta-
ną zorganizowane rów-
nież dla dorosłych miesz-
kańców Gminy.

www.wielka-wies.pl

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW Z TENCZYNKA I Z ZALASU 

URATUJ ŻYCIE - MAŁY PRZEDSZKOLAK RATOWNIKIEM  - to projekt realizo-
wany przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku 
„TĘCZA MARZEŃ”, które to na co dzień wspiera pracę przedszkola w Ten-
czynku i Oddziałów w Zalasiu.
Pierwsza Pomoc to ważna spra-
wa. Przedszkolaki z Tenczynka 
i Zalasu pod kierunkiem Ratow-
nika Medycznego p. Rafała 
Hrycaniuka uczyły  się pod-
stawowych zasad zachowania                      
w sytuacjach wymagających 
udzielenia pomocy. To przede 
wszystkim znajomość numeru 
alarmowego 112 i mechani-
zmy zachowań gdy dzieje się 
coś złego. Ale też umiejętność 
opatrzenia rany i jej bandażowa-
nia. Ważne było przestrzeganie 
dzieci przed niebezpiecznymi 
zabawami w celu unikania 
zagrożeń dla zdrowia i życia. 
Każdy mały przedszkolak otrzy-
mał pamiątkowy dyplom. 

Warsztaty są jednym z ele-
mentów większego projektu 
Stowarzyszenia, dzięki któ-
remu przeszkoleni zostaną 
nauczyciele  i wszyscy pracow-
nicy przedszkola oraz zostanie 
zorganizowany podczas Pikniku 

Rodzinnego pokaz pierwszej 
pomocy także dla rodziców. 

PROJEKT REALIZOWA-
NY JEST PRZY WSPAR-
CIU FINANSOWYM 
GMINY KRZESZOWICE.
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PRODUCENT WYROBÓW 
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową: 
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm 
• Podbitkę pod dachy: 
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych:
   z lipy, świerka, buka, 
   dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, 
   poręcze, tralki, sztachety, 
   więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne 
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty 
• Skrzynki do decupage

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), 
tel. (32) 754 60 10

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

• DRZWI 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   SOSNOWE, DĘBOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 

projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem 
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t

F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

JAKIE OKNA MAM WYBRAĆ? 

 Przy podejmowaniu decyzji o zakupie okien niezależ-
nie od tego czy są to okna do istniejącego mieszkania lub 
domu, czy też nowobudowanej inwestycji czujemy się mocno 
zagubieni. 
 Producenci stolarki ścigają się w kreowaniu bardziej 
lub mniej trafionych kampanii marketingowych. Dostajemy 
też mnóstwo informacji technicznych, które nie do końca 
jesteśmy w stanie poprawnie  przeanalizować. 
  Przede wszystkim należy patrzeć na miejsce wymiany 
okien jako całość.  Zatem zwróćmy uwagę na to jakie jest 
pokrycie dachu, jego izolacja, grubość ocieplenia lub jego 
brak oraz rodzaj wykorzystywanego ogrzewania. Okna i drzwi 
powinny być dopasowane do istniejących lub planowanych 
warunków. 
 Jeżeli planujecie Państwo wymianę okien i drzwi do 
mieszkania w bloku, który jest ocieplony lub też kamienicy 
w której grubość muru oscyluje wokół 50 cm sugerujemy 
wybór profilu o nieco wyższym współczynniku przenikania 
ciepła oraz pakiet 2-szybowy. 
 W przypadku nowobudowanego domu, na które 
pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2017 
roku obligatoryjne będzie zastosowanie stolarki charakteryzu-
jącej się niższą wartością współczynnika przenikania ciepła 
oraz bezwzględnie z pakietem 3-szybowym. 
 Zapraszamy do Naszego biura handlowego, gdzie 
postaramy się przedstawić indywidualnie dopasowaną ofertę 
do warunków miejsca przeznaczenia. 
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
2. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
3. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
4. Dom 140 m kw w Tenczynku, działka 13 a. Cena: 720 tys. PLN.
5. Dom 100 m kw w Tenczynku, działka 7a. Cena: 238 tys. PLN.
6. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 475 tys. PLN.
7. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 510 tys. PLN.
8. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
9. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
10. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
11. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 143 tys. PLN.
12. Dom 438 m kw w Kochanowie działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
13. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
14. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
15. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 73 tys. PLN.
16. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
17. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie.  

Cena: 426 tys. PLN.
18. Działka 21 a w Miękini. Cena: 65 tys. PLN.
19. Działka 42 a, w Miękini. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
21. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
24. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
25. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
26. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
27. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
29. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
31. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
33. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
34. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
35. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
36. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
37. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
38. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość 

zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz 
dodatkowymi 3 a działki.

40. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
41. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
42. Działka usługowo - budowlana M1U 13,5 a w Młynce. Cena: 180 tys. PLN.
43. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
44. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
45. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
46. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
47. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
48. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
49. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
50. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
51. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
52. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha  w cenie 1 tys PLN / ar. 
53. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
54. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
55. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
56. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
57. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
58. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
60. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
61. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
62. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
63. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

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

Cena: 159 tys. PLN.
66. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
67. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

BUDYNKI/LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
68. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a. Cena: 

185 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
69. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
70. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. Na działce dom ok 

140 m kw do wyburzenia lub remontu. Cena: 200 tys. PLN. 
71. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
72. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.

73. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
74. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
75. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
76. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
77. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
78. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
79. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
80. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
81. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
82. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
83. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
84. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
85. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
86. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.  

Cena za m-c: 1200 PLN plus media.
87. Odrębna kondygnacja - I piętro domu, z oddzielnym wejściem, ok. 65 m kw,  

w Brzezince gm. Zabierzów. Miejsca parkingowe, teren ogrodzony.  
Cena: 1100 PLN / m-c plus media w/g zużycia.

DLA PRACOWNIKÓW
88. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c  

z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
89. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
90. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
91. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
92. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
93. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
94. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.  

Cena: 6 000 PLN / m-c.

Bardzo ładny, zadbany dom 140 m kw  
w Tenczynku, piękna działka 13 a. 

Cena: 720 tys. PLN.  

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw 
w Chrzanowie położony na pięknej 39 a działce.

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
działka w pięknym widokowym miejscu,  
o pow. 21 a, w Miękini, gm. Krzeszowice.  

W tej chwili działka R (rolna), ale w studium 
planu zagospodarowania przestrzennego 

M4 - budownictwo jednorodzinne. 
Cena: 65 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 180 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa 64 a w 
Zabierzowie. Działka położona jest 

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona 
w pięknym miejscu, w Rudnie. Dom 

ponad 300 m kw, działka 
widokowa 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana M1 
(budownictwo jednorodzinne) w 

Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom wolnostojący 240 m kw w 

Beskidzie Niskim, działka 20 arów.
Cena: 390 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

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

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. Działka 
położona jest przy drodze gminnej. 

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 11 a w Brzezince, 

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy działce. Działka ogrodzona i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
lokal usługowo-biurowy, ok. 

100 m kw. w Czubrowicach gm. 
Jerzmanowice-Przeginia. 
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA  
działka 10 a zbliżona do 

kwadratu w Cholerzynie gm. 
Liszki blisko Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu - 
„dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.  

Cena: 270 tys. PLN. 

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

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

DO SPRZEDANIA  
ładny dom 130 m kw  
w Miękini, działka 5 a.
Cena: 370 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom w Krzeszowicach 380 m kw 
(trzy niezależne mieszkania) plus 

budynek użytkowy z dwoma 
mieszkaniami, działka 6,5 a. 

Cena łączna: 510 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
 nietuzinkowa działka budowlana  

o pow. 9 a w Jerzmanowicach.
Cena: 79 tys. PLN.

Dom w stanie surowym 168 m kw,  
działka 14 a w przepięknym  

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Cena: 475 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla rodziny
• domu/lokali do wynajęcia dla ekipy pracowniczej

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

Piękna, widokowa działka budowlana o 
pow. 10 a w Siedlcu, gm. Krzeszowice. 

Atutem jest płaski teren w połączeniu z 
niesamowitymi widokami. Położona na 

osiedlu wyłącznie nowoczesnych domów. 

Cena: 200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„DEADPOOL 2” dubbing/napisy PREMIERA

• 18.05  godz. 16.10 dubbing, 18.30 dubbing, 21.00 napisy •  
• 19.05 - 20.05, 21.05  godz. 15.30 dubbing, 18.00 dubbing, 20.30 napisy •

• 22.05  godz. 17.30 dubbing , 20.00 napisy • 23.05 - 24.05  godz. 15.30 dubbing, 18.00 dubbing, 20.30 napisy • 
• 25.05  godz. 17.30 dubbing, 20.00 napisy • 26.05  godz. 15.30 dubbing, 18.00 dubbing, 20.30 napisy •
• 27.05  godz. 18.00 dubbing, 20.30 napisy • 28.05  godz. 15.30 dubbing, 18.00 dubbing, 20.30 napisy •
• 29.05  godz. 18.00 dubbing, 20.30 napisy • 30.05  godz. 15.30 dubbing, 18.00 dubbing, 20.30 napisy •

 czas projekcji: 120 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: komedia/akcja/sci-fi; reżyseria: Dawid Leitch
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł , ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„CICHE MIEJSCE” (NAPISY) 

• 17.05 - 20:00 • 16.05 - 17:00 • 
CZAS TRWANIA: 90 MIN, HORROR, USA; CENA BILETÓW- 14 ZŁ I 12 ZŁ

„DEADPOOL 2” (PREMIERA)  
• 18.05, 19.05, 22.05, 23.05, 24.05 - DUBB 16:00, NAPISY 18:30, NAPISY 21:00 • 

• 20.05 - DUBB 15:00, NAPISY 17:30, NAPISY 20:00 • 25.05, 29.05, 30.05, 31.05 - DUBB 18:00, NAPISY 20:30  
• 27.05 - DUBB 17:00, NAPISY 19:30 • 01.06, 02.06, 03.06 – NAPISY 20:00 • 

CZAS TRWANIA: 120 MIN, KOMEDIA/AKCJA/SF, USA; CENA BILETÓW- 14 ZŁ I 12 ZŁ

UWAGA! MIMO DOSTĘPNEJ WERSJI DUBBING PL, FILM „DEADPOOL 2”  
NIE JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI. NIE JEST TO KINO FAMILIJNE!

„AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC” 
• 16.05 - 2D NAPISY 20:00 • 

CZAS TRWANIA: 150 MIN, AKCJA/PRZYG/SF, USA;  
CENA BILETÓW- 14 ZŁ I 12 ZŁ - WERSJA 2D 20 ZŁ I 17 ZŁ - WERSJA 3D

„PIOTRUŚ KRÓLIK” (DUBB PL) 
• 25.05, 29.05, 30.05, 31.05, 01.06, 02.06, 03.06, 05.06, 06.06, 07.06 - 16:00 • 27.05 - 15:00 • 

CZAS TRWANIA: 90 MIN, ANIMOWANY/FAMMILIJNY, USA; CENA BILETÓW- 14 ZŁ I 12 ZŁ

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

BIESIADA POETYCKA
26 maja 2018 r., o godz. 16.00 zapraszamy na BIESIADĘ POETYC-
KĄ podczas której nastąpi ogłoszenie wyników XXXII 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO O HERB GRODU 
MIASTA CHRZANOWA. Miejsce: klub Stara Kotłownia (Chrzanów, 
ul. Broniewskiego 4).

DLA CIEBIE MAMO
Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko... na specjalny program 
artystyczny przygotowany przez dzieci z zespołów artystycz-
nych MOKSiR oraz z przedszkola samorządowego nr 7 i nr 10. 
W programie m.in. niespodzianki dla mam. 27 maja 2018 - sala 
teatralna MOKSiR Chrzanów - godz. 15.00.

W KRĘGU TAŃCA - SPEKTAKL BALETOWY
Z okazji 20-lecia studia baletowego MOKSiR zapraszamy na 
spektakl baletowy pt. W KRĘGU TAŃCA. 4 czerwca 2018 r. godz. 
9.00 i 11.00. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w informacji MOKSiR 
Chrzanów (ul. Broniewskiego 4). 

KONCERT WIOSENNY
18 maja o godz. 18.00 zapraszamy do Dworu Zieleniewskich na 
Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. J. Garści w Chrzanowie. Wstęp wolny.

PIKNIK OSIEDLA CENTRUM
20 maja od godz. 14.00 zapraszamy na trzebiński Rynek gdzie 
odbędzie się Piknik Osiedla Centrum. Na młodszych i starszych 
czeka mnóstwo atrakcji dla  m.in. pokaz ratownictwa w wykona-
niu WOPR w Chrzanowie,  gry i zabawy animacyjne prowadzone 
przez trzebińskich zuchów, turnieje: piłkarzyków i tenisa stoło-
wego, zawody siłowe na rękę, dmuchana zjeżdżalnia, prezentacja 
wozów strażackich OSP Trzebinia Centrum. Wstęp wolny.

9. MEMORIAŁ ANDRZEJA SKWIRCZYŃSKIEGO W DOLINIE KOBYLAŃSKIEJ

W sobotę 19 maja w Dolinie Kobylańskiej już po raz 
dziewiąty odbędą się zawody wspinaczkowe organizo-
wane przez Klub Wysokogórski Kraków. Patronat nad tą 
imprezą objęła również Gmina Zabierzów.
Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego to towarzyskie, 
plenerowe zawody sportowe, które na stałe wpisały 
się w kalendarz najważniejszych imprez środowiska 
wspinaczkowego. Zawody mają już długą historię i 
są kontynuacją idei Andrzeja Skwirczyńskiego, który 
udostępniał i popularyzował jurajskie skały zwłaszcza 
początkującym wspinaczom. Ale Memoriał przyciąga 
nie tylko nowicjuszy. To świetna okazja do sportowej 
rywalizacji w duchu fair play.
Zawody rozgrywane są w zespołach dwuosobowych. 
Przed ich rozpoczęciem uczestnicy otrzymują wykaz dróg 
do pokonania wraz z punktacją uzależnioną od trudności 
i długości dróg oraz stylu przejścia. Czas na pokonanie 
dróg to około 8 godzin.
W czasie imprezy organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje, m.in. możliwość 
rozpoczęcia przygody ze wspinaniem pod okiem instruktorów KW Kraków czy trening 
biegowy z jednym z najlepszych biegaczy w Polsce, Bartoszem Gorczycą, zawodnikiem 
Teamu Petzl Polska, zwycięzcą wielu ultramaratonów górskich.
Startujemy już 19 maja o godzinie 9.30. Szczegóły dotyczące imprezy oraz zapisów można 
znaleźć na stronie mas.kw.krakow.pl oraz na Facebooku: Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego.

PROJEKCJA FILMU „CAROL”
18 maja o godz. 18.00, w ramach Laboratorium Kultury, przewidziana jest 
projekcja filmu „Carol” w reżyserii Todda Haynesa i spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego. Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.

LIGA SZKOLNA – PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
24 maja od godz. 9.00, na boisku LKS Wolanka w Woli Filipowskiej, 
rozpocznie się liga szkolna – piłka nożna chłopców, czyli pierwszy (z serii 
trzech) turniej szkół podstawowych.
To innowacyjna forma szkolnych rozgrywek sportowych, którą Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach pilotażowo wprowadza w bieżącym roku 
szkolnym.
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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

Ależ to jest dobry pies... Łagodna, posłuszna, wierna. Poza człowiekiem świata nie widzi. Jak ona 
wytrzymała bez niego na drodze ponad dwa miesiące? Właściwie to był. Karmił, tyle że z drugiej 
strony płotu, ale pod drzwi już wpuścić nie mógł. Więc była...Patrzyła z tęsknotą przez siatkę na 
bawiące się na podwórku dzieci, bo ona bardzo kocha dzieci... Nie buntowała się, nie próbowała na 
siłę wchodzić na posesję. Pogodziła się z kawałkiem miejsca pod płotem, ale innym ludziom zaczęło 
już to przeszkadzać... Delma jest sporą suczką, około 35 kg, ma 5 lat. Jeśli ktoś szuka opiekunki dla 
swoich dzieci, jest idealna. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa.
Tel. 783 553 197.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE

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

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM 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 PSA.

DELMA

Młody, ładny, otwarty na ludzi, odważny, wesoły. Nieduży... Czego więcej chcieć? A tu nikt nie pyta...Półtora 
roku życia, a swoje już w bagażu doświadczeń niesie. Te psie drogi do szczęścia to czasami bardzo pokrę-
cone są... Tak jak i ludzkie. Może dzisiaj gdzieś... komuś... zabije mocniej serce dla Balu? Balu czeka na dom 
w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa. 
Tel. 783 553 197.

BALU

Ipsi to bardzo kochany i przyjazny, średniej wielkości psiak (waży około 20 kg), jest bardzo pozytywnie 
pozytywnie nastawiony do opiekunów i bardzo miły. To psiak-przytulak. Uwielbia kontakt z opie-
kunami, chętnie wystawia brzuszek do głaskania, jest przefajnym zwierzakiem. Ipsi ma mięciutkie, 
srebrzyste umaszczenie, a jego włos jest nieco dłuższy. Bardzo przyjemnie jest zanurzać dłonie 
w jego sierści. Ipsi bez problemu dogaduje się z innymi psami, jest łagodny, bardzo towarzyski.
Nie dominuje innych psów, jest pozytywnie nastawiony do wszystkich. Ipsi jest młodym pieskiem - ma 
około 3 lat. Ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie. Jest genialnym towarzyszem wycieczek i spacerów. 
Bardzo prosimy o dom dla tego kochanego pieska. 

IPSI 

Ach Królu Złoty (Rudy), że też cię nikt wcześniej nie dostrzegł pomiędzy 3,5 tys. psów... Ponad 1,5 roku 
w schronisku w Radysach... Ważne, że pogody ducha, urody i zaufania do ludzi nie straciłeś, a widać, że 
kochasz ich najbardziej na świecie. Musiałeś za nimi bardzo tęsknić... Mamy nadzieję, że droga do domu 
już coraz krótsza... Kajmak ma około 3-4 lata, waży ponad 40 kg. To bardzo serdeczny, wesoły i zapatrzony 
w człowieka pies. W tej chwili, dzięki pomocy dobrych ludzi, już poza bramami schroniska czeka na dom 
w okolicach Krakowa.
Tel. 783 553 197.

KAJMAK

Przedstawiamy przepiękną suczkę - Kamę. Kama to owczarek. Jest prawdopodobnie mieszańcem 
owczarka niemieckiego z owczarkiem kaukaskim, jest troszkę większa od typowego owczarka 
niemieckiego, a jej okrywa włosowa jest bardzo, bardzo gęsta. Kama jest wspaniała. Kocha ludzi, 
jest niezwykle posłuszna i oddana, doskonale współpracuje z opiekunami, jest grzeczna. Kama jest 
sunią w średnim wieku, ma około 7 lat, ale jest nadal w dobrej kondycji, waży około 35-40 kg. Bez 
problemu może zamieszkać w domu z drugim pieskiem, jest łagodna, nie ma w niej agresji. Prosimy 
o szansę i dobry dom dla tej cudownej suczki. Na pewno szybko udowodni, że zasługiwała na szansę.

KAMA (KRATTKA)

Rudas to pies duży, piękny, dorodny. Ma około 2-3 lata, waży ponad 40 kg, jest w dobrej kondycji, 
zadbany, o pięknej, lśniącej sierści. Rudas to psiak,który potrzebuje doświadczonego, mądrego opie-
kuna. Doskonale odnajdzie się jako domowy stróż, jest psem posłusznym, ale nie da się zdominować.
Psiak doskonale współpracuje z opiekunami, szybko (jak np. kangale) zaskarbia sobie terytorium 
i dobrze go broni. Rudas nie jest szczekliwy. Samą swoją postawą skutecznie odstraszy nieproszonego 
gościa. Nie polecamy go do domu z drugim psem. Może chcieć go zdominować. Rudas ładnie chodzi 
na smyczy, jest wspaniałym, pięknym psem-kompanem. Prosimy o dom dla Rudasa. 

RUDAS 

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 

Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 

W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118

AUTO 
DO

ŚLUBU!

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

696 479 968 


tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

DO SPRZEDANIA
PRZYTULNY DOM 

do zamieszkania od zaraz
w Miękini (gm. Krzeszowice)
o pow. 130 m kw, działka 5 a

Cena: 370 tys. PLN.
tel. 696 595 118
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Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

pl

BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

Pełna informacja o Pakiecie kredytowym dla mikrofirm, opłatach i prowizjach jest dostępna w placówkach  i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od 
zdolności kredytowej firmy. Informacja handlowa wg stanu na 12.02.2018 r. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3, 12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00


