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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

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 

BIURO KREDYTOWEBIURO KREDYTOWE

Biuro Kredytowe Szybka Kasa 
ul. Wyki 4, Krzeszowice; tel. 731 606 800

e-mail: biuro.szybkakasa@gmail.com 
Czynne: PON - PT 8.30 - 16.30

Nie masz czasu 
chodzić po bankach 
i szukać kredytu? 

ZAPRASZAMY 
DO NAS! 
Oferta wielu banków 
w jednym miejscu. 

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI,
SPRZĄTANIE, PRACE DOMOWE,

a także 
PRACE W OGRODZIE,

PRZY ZBIORZE TRUSKAWEK,
W MAGAZYNACH,

NA PRODUKCJI ITP.

TELEFON DO KONTAKTU:
696 148 291 

tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

ROZSĄDNIE CZY POCHOPNIE?  
JAK KORZYSTAMY Z WYPRZEDAŻY?

Lipiec i sierpień bywają gorące nie tylko z powodu temperatur. Powodem są również wyprzedaże 
w centrach handlowych. Na ten wyjątkowy okres sklepy i punkty usługowe przygotowują specjalne 
oferty i obniżki. Ilu z nas daje się ponieść letniej gorączce zakupów? Jak wynika z ankiet, przepro-
wadzonych z początkiem lipca w Galerii Bronowice*, aż 73% respondentów korzysta z wyprzedaży, 
a 67% spędza na nich 2 godziny i więcej.
W ekonomii istnieje teoria homo oeco-
nomicus, czyli człowieka kierującego się 
racjonalnym myśleniem i decydowaniem. 
Czy wyprzedaże powodują, że jesteśmy 
bardziej skłonni do podejmowania sponta-
nicznych decyzji i dajemy się ponieść mak-
symie „raz się żyje”? Choć dla wielu osób 
rezultaty ankiety mogą być zaskoczeniem, 
potwierdzają one twierdzenie ekonomi-
stów - tylko 30% zapytanych wybiera się na 

zakupy bez zaplanowanego budżetu, reszta 
kwotę wydatków ma z góry określoną.  74% 
osób, które korzystają z wyprzedaży, jest 
w wieku do 40 lat.
W centrach handlowych możemy znaleźć 
wszystko, co przyda się nam np. na waka-
cyjny wyjazd, ale i poza nim. Oferta jest 
tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie 
- klienci, ankietowani w Galerii Bronowice 
przyznają, że na wyprzedażach kupują to, 

co im się podoba, a niekoniecznie to, co 
aktualnie jest modne. Na pytanie „Czy pod-
czas letnich wyprzedaży poluje Pani/Pan 
na najgorętsze sezonowe trendy?” aż 81% 
odpowiedziało, że „Nie. Jest mi obojętne, 
co jest na topie”. 

ciąg dalszy na str. 2

DO WYNAJĘCIA
ATRAKCYJNE LOKALE UŻYTKOWE w budynku 

sklepu INTERMARCHE w Krzeszowicach.

tel. 796 351 499

Wynajem wyłącznie za pośrednictwem biura: 

Czynsz najmu już od 800 zł ne�o/m-c

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

DO SPRZEDANIA
BUDYNEK KOMERCYJNY O POW. 175 M KW 

POŁOŻONY W GMINIE KRZESZOWICE
Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEP, RESTAURACJĘ, 

OŚRODEK ZDROWIA ITP.
CENA: 185 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
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SIEDEM MITÓW O PSYCHOTERAPII
Często pierwsza konsultacja u psychoterapeuty wiąże się z niepokojem, napięciem, strachem. Jednym z ważnych po-
wodów jest lęk przed spotkaniem się ze swoimi emocjami, zmierzeniem się z własnymi problemami. Jeśli jednak pro-
blemy same się nie rozwiązują (a raczej nie mają tego w swej naturze), to często komplikują się, nawarstwiają i - bywa 
- tworzą plątaninę trudną do wytrzymania. Dlatego publikuję listę kilku mitów, które niepotrzebnie wydłużają drogę od 
planu na szukanie pomocy do sięgnięcia po słuchawkę telefonu.

1. Psycholog, może nic nie powie 
wprost, ale będzie mnie oceniać 
i wyśmiewać
Kiedy przeżywamy jakieś trud-
ności jesteśmy osłabieni, często 
gorzej radzimy sobie z reakcjami 
otoczenia. Jest to bardzo logicz-
ne - skoro przeżywamy problem, 
z którym nie radzimy sobie sami 
i poszukujemy pomocy, chcemy 
wsparcia, a nie ocen. Psycholog, 
czy psychoterapeuta na co dzień 
spotyka się z różnymi problemami, 
a jego zadaniem jest dotarcie do 
przeżyć, które stoją za nimi. 
2. Psycholog będzie wiedzieć 
o mnie więcej, niż ja chce
Mit tzw. rentgena w oczach. To 
nie jest tak, że wraz z odebraniem 
dyplomu uzyskuje się informację 
o tajnym przycisku ujawniają-
cym całą prawdę o człowieku 
i drugim, po którego naciśnięciu 
wszystko się naprawia. Takich 
przycisków oczywiście nie ma 
i zarówno poznanie klienta, jak 
uzyskanie zmiany jest kwestią 
pracy - czasu i procesu. 
3. Psycholog mi nie pomoże, bo 
sam nie ma takich problemów 
jak ja

Kwestia profesjonalnej pomocy nie 
jest związana z doświadczaniem 
takich samych problemów. Tym 
charakteryzują się różne relacje 
nieformalne - możemy poprosić 
o radę przyjaciółkę, która miała 
podobne doświadczenie, ale to nie 
znaczy, że jej doświadczenia odpo-
wiadają naszym. Każdy człowiek 
jest inny i na swój niepowtarzalny 
sposób przeżywa różne sytuacje. 
W związku z czym rada osoby 
doświadczonej przez życie, może 
się nie przydać, a profesjonalna 
pomoc psychologa wręcz odwrot-
nie. Swoją drogą nie wiemy jakie 
problemy prywatnie ma psycholog, 
bo z zasady tego nie ujawnia.
4. To jest ze mną już tak źle??
Za tym mitem stoi szkodliwe prze-
konanie, że zdrowy człowiek powi-
nien radzić sobie ze wszystkim sam, 
a jeśli ktoś potrzebuje pomocy psy-
chologa czy psychoterapeuty to jest 
doprowadzony do ostateczności. 
Tym czasem uważam, że poszuki-
wanie pomocy psychologicznej jest 
oznaką siły - świadczy o świadomo-
ści własnych możliwości i ograni-
czeń, a przecież nikt z nas nie jest 
samowystarczalną alfą i omegą. 

5. Psycholog zrobi mi pranie 
mózgu
I mój mózg będzie wyprany... Nie, 
to tak nie działa. Czasem to waż-
ne, żeby spojrzeć na siebie z innej 
perspektywy, ale nikt nie ma takiej 
mocy, żeby zmieniać czyjeś myśli 
mimowolnie. 
6. Psycholog rozpowie o mnie 
wszystkim wokół
Bezwzględna zasada dyskrecji jest 
jedną z podstaw zawodu zaufania 
publicznego jakim jest zawód psy-
chologa i zawód psychoterapeuty. 
Osobą, z którą dzielimy się opisem 
problemu pacjenta jest superwizor 
- to osoba bardzo doświadczona 
w psychoterapii, która przez swój 
nadzór ma zapobiec nieprawidło-
wościom i błędom terapeuty (jego 
oczywiście też obowiązuje taka 
sama tajemnica). Nawet bardzo 
doświadczeni terapeuci powinni 
korzystać z superwizji - dodatkowe 
spojrzenie superwizora jest zawsze 
z korzyścią dla pacjenta. Z tajem-
nicy zawodowej może zwolnić sąd 
lub prokuratura w przypadku spraw 
związanych z przestępstwem. 

7. Psycholog to przyjaciel  
za pieniądze
Przychodząc do gabinetu korzysta-
my z pewnej usługi jaką to miejsce 
oferuje. Jest to relacja usługodawca 
- usługobiorca, w którym usługo-
dawca oferuje swoje profesjonalne 
umiejętności zdobyte w trakcie 
wieloletniej drogi kształcenia. 
Rozmowa terapeutyczna różni się 
od rozmowy z przyjacielem, choć 
element wysłuchania i empatii jest 
wspólny. Jedną z ważnych różnic 
jest wzajemność - psychoterapeuta 
nie wchodzi z pacjentem w relacje 
prywatne i towarzyskie, a od przy-
jaciół tego oczekujemy. Dzięki temu 
możemy liczyć na profesjonalny 
dystans niezbędny do tego, żeby 
wspierać w rozwiązywaniu trudno-
ści. Inaczej ryzykuje się wplątanie, 
uwikłanie w dynamikę problemu, 
a to nikomu nie służy. Dlatego też 
nie wolno prowadzić poradnictwa 
psychologicznego i psychoterapii 
w gronie własnej rodziny i znajo-
mych.

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

Bardzo często, 
w okresie wyprze-
daży, centra han-
dlowe organizują 
wydarzenia towa-
rzyszące, w czasie 
których na odwie-
dzających czekają 
dodatkowe rabaty 
i konkursy. Poten-
cja ł 73% osób 
kor z y s t a j ą c yc h 
z tych specjalnych ofert wart 
jest wzięcia pod uwagę! Co 
w tym czasie najprawdopo-
dobniej znajdzie się w koszy-
kach? 
Jak wynika z ankiet, przepro-
wadzonych w Galerii Brono-
wice, podczas letnich wyprze-
daży najczęściej decydujemy 
się na odświeżenie garderoby: 
najchętniej kupujemy nowe 
ubrania (37%), obuwie (28%), 
biżuterię i dodatki (23%). 
Badania pokazują także, że 
lato i wakacje to idealny okres, 
by nadrobić zaległości książ-
kowe (książki na wyprzeda-
żach kupuje 22% responden-
tów), a także nabyć drobiazgi 
do domu, co robi 20% ankie-
towanych.
Gorączka letnich wyprzeda-
ży wydaje się więc być pod 
kontrolą, lubimy robić zakupy 
w tym czasie, ale nie zosta-
wiamy głowy w domu - na 
pytanie „Czy ma Pan/Pani 
z góry ustalony budżet na 
wyprzedaże?” 78% odpowie-
działo twierdząco, ale… Gdy 
już wgłębimy się w te wydatki 
- 57% przyznaje, że przekra-
cza założenia, a 56%, mając 

nawet ściśle określony budżet, 
zakupy robi spontaniczne. 
- Dla każdego centrum han-
dlowego czas wyprzedaży to 
ogromne wyzwanie. Sztu-
ką jest przygotować ofertę 
wyróżniającą daną galerię 
na tle innych i przyciągnąć 
klientów właśnie do siebie. 
Warto pomyśleć o dodatko-
wych zachętach, takich jak 
bonusy w programach lojal-
nościowych czy specjalne 
akcje połączone z qiuizami 
i niespodziankami, przygoto-
wane we współpracy z najem-
cami. Mam nadzieję, że orga-
nizowany przez nas Weekend 
Letnich Wyprzedaży z jego 
wszystkimi atrakcjami będzie 
impulsem do odwiedzenia 
Galerii Bronowice - mówi 
Aleksandra Rzońca, Dyrek-
tor Galerii Bronowice.

*Ankiety przeprowadzono 
w Galerii Bronowice w Kra-
kowie w dniach 2 - 8 lipca 
2018. N= 381

CIĄG DALSZY ZE STR.1

ROZSĄDNIE CZY POCHOPNIE?  
JAK KORZYSTAMY Z WYPRZEDAŻY?

75. ROCZNICA  
PACYFIKACJI RADWANOWIC

W dniu 21 lipca 2018 r. przypada 75 rocznica obchodów 
Pacyfikacji Radwanowic. To dzień, który wyraźnie zapisał 
się w historii Radwanowic.
Czas wojny i okupacji tragicz-
nie doświadczył mieszkańców 
wsi. Doraźne aresztowania 
miały powstrzymać wszelką 
antyniemiecką działalność. 
Jeżeli to nie skutkowało, a opór 
społeczny przybierał na sile, 
okupant prowadził zmasowane 
akcje pacyfikacyjne. W trakcie 
przesłuchań i masowej egze-
kucji zginęło 30 mieszkańców 
wsi. Po wojnie ofiary ekshumo-
wano i pochowano na cmenta-
rzu parafialnym w Rudawie. 
Na miejscu egzekucji stanął 
krzyż, a w czwartą rocznicę 
mordu nastąpiło odsłonięcie 
pomnika ku czci pomordowa-
nych mieszkańców. W 1984 
r wieś została uhonorowana 
Krzyżem Walecznych.
W tym roku mija już 75. rocz-
nica tragicznych zdarzeń. 
Wśród obecnych będą ostatni 
świadkowie tego wydarzenia. 
Wspomnienie pomordowanych 
mieszkańców zostanie upa-
miętniona w Apelu Poległych, 
a oprawę muzyczną uroczysto-
ści wykona Orkiestra Wojska 
Polskiego.
Uroczystości uczczenia pamię-
ci rozpoczną o godz. 10.00 
Mszą św. w kościele parafial-
nym pw. św. Brata Alberta 
w Radwanowicach.
Uroczystości zostały objęte 
Patronatem Narodowym Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzeja Dudy w Stule-
cie Odzyskania Niepodległości 
oraz Wójta Gminy Zabierzów 
Elżbiety Burtan. www.zabierzow.org.pl
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

•	 Doświadczenie	zawodowe	dotyczące	rynku	nieruchomości	oraz	działań	
marketingowych	i	reklamy

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

•	 Pomoc	w	uzyskaniu	kredytu	hipotecznego
•	 Stałe	zamieszczanie	ofert	Klientów	na	łamach	gazety	„Gwarek	Małopolski”,	
ukazującej	się	na	obszarze	pięciu	gmin,	a	także	wybranych	ofert	na	łamach	
„Gwarka	Olkuskiego”	i	„Gwarka	Zawierciańskiego”	

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

•	 Najczęściej	działamy	z	polecenia	–	nasi	Klienci	polecają	nas	kolejnym
•	 Prócz	wiedzy	i	doświadczenia	kierujemy	się	ciepłym	podejściem	do	Klienta	
-	od	momentu	podpisania	umowy	pośrednictwa	do	doprowadzenia	do	
pożądanej	przez	Klienta	transakcji

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

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

WYWIAD: SŁODKA POWIEŚĆ  
Z NUTKĄ PIKANTERII

Rozmowa z pisarką Natalią Sońską, autorką takich bestsellerów 
jak „Garść pierników, szczypta miłości” czy „Zakochaj się, Julio”. Jej 
najnowsza książka „Cała przyjemność po mojej stronie” to opowieść 
o trudnych doświadczeniach i rodzącej się nowej miłości.
• Twoja najnowsza powieść 

zatytułowana „Cała przy-
jemność po mojej stronie” 
kusi apetyczną okładką…  
Czy to historia o gotowaniu?

„Cała przyjemność po mojej 
stronie” to początek mojej nowej 
książkowej serii o Jagodzie, któ-
ra pracuje w cukierni. Będzie 
dużo o słodkościach, o miłości 
do gotowania i pieczenia, będzie 
po prostu pysznie!
• Skąd taka tematyka? 
Zdecydowałam się wpleść 
w historię przepisy kulinarne, 
bo kuchnia to coś, co uwielbiam! 
Moją pasją jest tworzenie słod-
kości. Uwielbiam piec, wymy-
ślać lub przerabiać przepisy, 
próbować nowych receptur, 
ozdabiać ciasta i cieszyć nimi 
innych. Lubię, gdy w domu 
pachnie ciastem, gdy wypieki 
smakują innym, a kiedy proszą 
o dokładkę, serce mi rośnie. Stąd 
też pomysł na to, by wpleść tę 
moją pasję do jednej z książek.
• Jesteś łasuchem?
Tak, słodycze mogłabym jeść 
na okrągło, a te domowe, samo-
dzielnie pieczone ciasta są moją 
największą słabością.
• I jak ta słabość – lub, jak to 

nazywasz, pasja – wpłynęła 
na pisanie?

Myślę, że dodało to historii 
smaku, i to dosłownie! Osło-
dziłam życie bohaterów, wpro-

wadziłam nutkę pikanterii, 
a w odpowiednich momentach 
dodałam łagodności. Zmysły 

czytelników będą się mieszać, 
z rozkoszą potęgując doznania 
podczas lektury!

GOTOWY NA PRZYGODE Z 16 KILO BŁOTA?‚
Tak - offroad to choroba. Natomiast 16 KILO BŁOTA to grupa nią zainfekowanych. Zaczęło się niewinnie od zaku-
pu terenówki potrzebnej do pracy, teraz offroad w każdym wydaniu – wycieczki i wyprawy, przeprawy i rajdy... 
naprawy  – to element naszej codzienności. Po regularnym uczestnictwie w wielu imprezach w Polsce i nie tylko, 
postanowiliśmy dać coś od siebie i pokazać Wam szeroko pojęte okolice naszego rodzinnego Olkusza. Na naszych 
wypadach objeżdżamy miasto, gminę, powiat dookoła wieloma trasami.
Okolice Olkusza położonego na pograniczu  Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej i Śląska obfitują w wiele 
miejsc atrakcyjnych dla zapaleńców offroadu, zarówno 
dla wyprawowiczów podziwiających widoki jak i upala-
czy którzy wypatrują głównie kolejnej przeszkody do 
pokonania. Są to trasy tak dla doświadczonych fanów 
4x4 którzy chcą poznać nowe miejsca jak i początkują-
cych zapaleńców, gdyż zapewniamy stałą opiekę nad 
grupą i stałą pomoc od początku do końca wyjazdu. 
Dlatego zapraszamy wszystkich do spędzenia czasu 
we wspaniałej atmosferze i wspaniałej okolicy. Infor-
mację o najbliższych wyjazdach znajdziesz na naszej 
stronie www.16kiloblota.pl w dziale Nasze Trasy oraz 
na facebooku.
Jeżeli masz ochotę zorganizować dla swoich pracow-
ników lub klientów niezapomnianą zabawę  chętnie  
zorganizujemy tą imprezę. W zależności od upodobań 
może to być  wycieczka krajoznawcza aby zobaczyć 
jak najwięcej pięknych okolic Jury, lub bardziej extre-
malna wyprawa, na której nie zabraknie okazji, aby 
sprawdzić możliwości samochodów i ludzi. Obszar 
działania, charakter wyjazdu i czas trwania zabawy  
każdorazowo ustalimy indywidualnie, tak czy owak  
trzymamy się zasady jak najwięcej terenu i natury, jak 
najmniej asfaltu, gwarantujemy jednak że uczestnicy 
będą zadowoleni. Posiłek w ciągu dnia lub na koniec 
imprezy to wspólne ognisko lub biesiada w restauracji.
Do zobaczenia w błocie!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
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Gabriela Gargaś : Minione chwile
Anna	 pozostawia	 wszystko	 za	 sobą	 i	 wyjeż-
dża	do	Szkocji,	by	uleczyć	złamane	serce.	Tam	
znajduje	 pracę	 w	 posiadłości	 Lady	 Abigail,	
mając	 nadzieję,	 że	 to	 koniec	 jej	 problemów.	
Jednak	w	murach	 starego	 dworu	w	West	 Lo-
thian	 odżywa	 przeszłość,	 a	 przyczajone	 de-
mony	 wychodzą	 z	 ukrycia.	 Historia	 starszej	
pani	wstrząsa	młodą	dziewczyną.

Katarzyna Droga : Kobieta, którą pokochał 
Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej

W	1901	roku	dziewiętnastoletnia	Ola	Szczerbińska	
przyjeżdża	z	Suwałk	do	Warszawy.	Marzy	o	zdobyciu	
wykształcenia	 i	 o	wolnej	 Polsce.	W	 czasach,	 kiedy	
uważano,	że	 jedynym	zadaniem	kobiet	 jest	dobrze	
wyjść	za	mąż	i	wychować	dzieci,	ona	przemyca	dyna-
mit	w	gorsecie	i	rewolwery	w	fałdach	spódnicy,	orga-
nizuje	siatkę	wywiadowczyń	i	walczy	z	bronią	w	ręku.	
Podczas	prezentacji	składu	broni,	wśród	mauzerów	
i	 browningów	 poznaje	 Piłsudskiego,	 legendę	 pod-
ziemnej	Polski,	bohatera…	oraz	męża	innej	kobiety. 

Piotr Krysiak : Dziewczyny z Dubaju
Cały	świat	należał	do	nich.	Luksusowe	jachty,	
najdroższe	 hotele,	 popularne	 plaże	 w	 Duba-
ju,	 Cannes	 czy	 Saint	 Tropez.	 Kolorowe	drinki,	
narkotyki...	 Tak	 wyglądało	 życie	 ekskluzyw-
nych	pań	do	towarzystwa	z	Polski.	Były	wśród	
nich	modelki,	 celebrytki,	 finalistki	 konkursów	
piękności,	 artystki.	     Prowadziły	 podwójne	
życie.	Miały	partnerów,	mężów	i	dzieci.	Robiły	
wszystko,	by	w	kraju	nikt	się	nie	dowiedział	o	
ich	drugim	obliczu.

Jo Nesbo : Macbeth
Lata	 70’,	 skorumpowane	 miasto	 pełne	 prze-
stępców.	 Macbeth,	 jeden	 z	 niewielu	 nieprze-
kupnych	 policjantów,	 jest	 dowódcą	 jednostki	
specjalnej. Po niebezpiecznej akcji przeciwko 
handlarzom	 narkotyków	 zaczyna	 piąć	 się	 po	
szczeblach	kariery.	Wspiera	go	Lady,	piękna	 i	
wpływowa	właścicielka	kasyna.

Mario Pasqualotto : Skarb Majów
Tym	razem	Agata	i	Larry	rozwiązują	ni	mniej,	ni	
więcej,	tylko…	tajemnicę	morderstwa!
Ważny	rosyjski	dyplomata	został	zamordowa-
ny	na	szczycie	wieży	Eiffla.	Kuzyni	natychmiast	
ruszają	tropem	zabójcy.	Mają	tylko	jedną	wska-
zówkę	–	ostatnie	słowa	ofiary:	czerwona	róża.
Czy	bystry	 i	 przenikliwy	umysł	Agaty	wystar-
czy,	 aby	 znaleźć	winnego	w	 tak	wielkim	mie-
ście	jak	Paryż?

Alex Kava : Przedsmak zła
Maggie	O’Dell,	początkująca	agenta	FBI	do	tej	
pory	 wnikała	 w	 umysły	 morderców	 z	 biurka	
swojego	 pokoju.	 Bohaterka	 po	 raz	 pierwszy	
wyrusza	do	pracy	w	terenie,	gdzie	ma	za	zada-
nie	 stworzyć	 profil	 człowieka,	 przez	 którego	
giną	 kolejne	 ofiary.	 Nieoczekiwanie	 jednak,	
zabójca	zaczyna	interesować	się	agentką	i	roz-
poczyna	z	nią	śmiertelną	grę.

 Mirosława Kwiecińska :  
Tojuś i jego droga do domu

Książka	przedstawia	przygody	pieska	Tojusia,	
który	 szukał	 dobrych	 ludzi	 i	własnego	domu.	
Zawiera	 historyjki	 z	morałem,	 uczy	 szacunku	
do	 zwierząt,	 rozwija	 empatię,	 bawi,	 wzrusza,	
zaciekawia.

Magdalena Wala : Rozalia
Zakazane	 lektury,	 niebezpieczne	 tajemnice	 i	
grupy	konspiratorów	to	niemalże	codzienność	
dla	 młodziutkiej	 Rozalii,	 która	 w	 tajemnicy	
przed	 ojcem	 wyjeżdża	 do	 majątku	 w	 Czar-
nowcu.	 We	 dworze	 dzieją	 się	 rzeczy	 dziwne.	
Dziewczyna	widzi	niepokojące	światła,	 kogoś	
chodzącego	 w	 nocy	 po	 ogrodzie,	 a	 położone	
nieopodal	 ruiny	 wydają	 się	 idealnym	 siedli-
skiem	dla	spiskowców.	Pewnej	nocy…

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI W KRZESZOWICACH
Już za dwa lata czytelnicy z Krzeszowic będą mogli wypożyczać książki w nowoczesnej siedzibie 
biblioteki głównej. Na ulicy Szkolnej stanie nowy budynek, który będzie wyposażony w dostoso-
wane do aktualnych potrzeb czytelników pomieszczenia biblioteczne.
Wypożyczalnia, czytelnia cza-
sopism, pracownia internetowa, 
a także sala filmowa czy kącik 
małego czytelnika – to wszyst-
ko znajdzie się w nowej siedzi-
bie MGBP w Krzeszowicach. 
Inwestycja, której całkowity 
koszt oszacowano na ponad 4,2 
mln zł, zakończy się do końca 
czerwca 2020 r.  Unijna dota-
cja z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego wyniesie ponad 
2,7 mln zł.
Dodajmy, że z nowego budynku 
będą mogli korzystać nie tylko 
pasjonaci dobrej książki, ale 
również uczestnicy warsztatów 
artystycznych, a nawet turyści – 
bo planuje się tu uruchomienie 
punktu informacji turystycz-
nej. Nowa biblioteka ma być 

też miejscem tętniącym życiem 
– w planach jest już sporo wyda-
rzeń kulturalnych, koncertów 
i wystaw. Zyska też najbliższe 
otoczenie przyszłej siedziby 

biblioteki, bo na ul. Szkolnej 
w Krzeszowicach zostaną też 
ustawione nowe ławki, stoliki 
czy stojaki rowerowe. Pojawią 
się też zadbane zieleńce.

www.bibliotekakrzeszowice.pl, 
www.malopolska.pl

BOOKCROSSING U WYKI
Podaruj drugie życie książce! 

Uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Bookcrossing 
polega na pozostawieniu przeczytanych książek w miejscach publicznych 

po to, by znalazca mógł je przeczytać i znowu puścić w obieg.

Niech takim miejscem w Krzeszowicach będzie ławeczka  
profesora Kazimierza Wyki, gdzie codziennie w godzinach  

pracy naszej Biblioteki będą dostępne książki.

Weź ją i przeczytaj, bo:

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,  
a biblioteka to świątynia jego myśli.” - Cyceron

Szczegóły na: https://web.facebook.com/events/269906047094922/

Śledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach in-
nych kryminałów!
Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do 
Lyonu w celu skopiowania jednego z ob-
razów. Po skończonej pracy obraz znika, a 
kopistka nie wraca do Polski. Gdy jej babcia 
otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle słynnego 
lyońskiego muralu, jest przekonana, że to 
zakamuflowana wiadomość. Prosi o pomoc 
Celinę – początkującą prywatną detektyw.
Celina wie, że decydując się na pomoc, bę-
dzie zmuszona do walki ze swoimi fobiami 
i pokonania traumy, której doznała dwa lata 
wcześniej. Mimo to podąża śladami kopistki. Ciągle 
jednak ktoś jest o krok przed nią. Żeby tego było mało, 
śladem Celiny podąża pewien tajemniczy mężczyzna…
Nowa seria polskiej mistrzyni kryminału psychologicznego!

Nina ma dwójkę dzieci i byłego męża. Tak 
jak żywioł powietrza, jest silna i niezależna, 
jednak nie ze wszystkim zawsze daje sobie 
sama radę. Zresztą kto by dawał, gdy w pra-
cy atakuje cię szalony pacjent, twój były jest 
wiecznym nastolatkiem, mamusia znajduje 
ci nowego męża na portalu randkowym, a 
ty w dodatku potrącasz autem nauczycielkę 
swojego dziecka?
Na szczęście Nina może liczyć na wsparcie 
rodziny oraz przystojnego kolegi z pracy, 
psychiatry Jacka. Na nieszczęście obydwoje 
mają ten sam problem – nadopiekuńcze ro-
dzicielki.
Podczas gdy mama Niny cieszy się, że córka wreszcie się zakochała, 
mama Jacka nie jest zachwycona faktem, że syn z kimś się umawia. Tyl-
ko jak tu sabotować związek swojej dorosłej pociechy?
„Ja chyba zwariuję!” to romantyczna i zarazem pełna zwrotów akcji opo-
wieść o codzienności, która daje nam nadzieję na wszystko, co najlepsze.
Poleca Beata Majewska, autorka m.in. cyklu „Konkurs na 
żonę”: Jak odnaleźć wielką miłość, gdy wokół istne wa-
riactwo? Czy to się może udać? Ja już wiem, a Wy?

Mroźny luty 2017 roku. Podczas śnieżnej 
zawieruchy Marek Bener rozpoczyna po-
szukiwania ofiary mobbingu i chorującego 
na depresję Jana Stemperskiego. Mężczyzna 
zapewne targnął się na życie, dlatego dzien-
nikarz zamierza szybko odnaleźć jego zwło-
ki i rozbroić własną, wciąż tykającą bombę 
problemów. Parę miesięcy wcześniej dostał 
zdjęcie, które zrujnowało go psychicznie, a 
teraz trzyma w rękach kolejne. Owładnięty 
strachem i sparaliżowany niemocą powinien 
stanąć do walki, której stawką będzie praw-
da o losie jego zaginionej żony. Ale Bener 
sam już nie wie, czy – w obliczu nowych 
faktów – woli poznać tę prawdę, czy śnić wciąż na nowo 
te same koszmary….

Małgorzata Rogala    
„KOPIA DOSKONAŁA”

Agata Przybyłek    
„JA CHYBA ZWARIUJĘ!”

Robert Małecki    
„KOSZMARY ZASNĄ OSTATNIE”

WARTO PRZECZYTAĆ
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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

PIELĘGNACJA SKÓRY LATEM

Promieniowanie	ultrafioletowe	(UV)	jest	jednym	z za-
kresów	światła	słonecznego.	Jest	to	promieniowanie	
elektromagnetyczne	na	które	składają	się	trzy	główne	
zakresy	fal:	UV-A,	UV-B,	UV-C.	Warto	mieć	świadomość	
wielu	negatywnych	skutków	działania	UV,	jeżeli	decydujemy	
się	na	nadmierną	ekspozycję	,	np.	na	plaży	lub	w solarium.

Promieniowanie UV-A uszkadza włókna	kolagenowe w skórze,	
co	przyspiesza	procesy	starzenia.	Do	reakcji	posłonecznych	
należy	powstawanie	teleangiektazji,	czyli	rozszerzenie	naczyń	
krwionośnych.	Uszkodzone	zostają	naczynia	włosowate	skóry,	
które	mogą	ulec	zanikowi,	zarastaniu	lub	poszerzeniu	światła	
naczynia.	Pod	wpływem	działania	UVA	dochodzi	do	przerostu	
gruczołów	łojowych,	a w efekcie	do	powstawania	zaskórników	
i brodawek	łojotokowych.		

Promieniowanie UV-B w zbyt	dużej	dawce	może	powodować	ru-
mień,	oparzenia	skóry,	objawy	alergiczne	i przebarwienia.	Te	ostatnie	
powstają	na	skutek	nierównomiernego	gromadzenia	się	melaniny	
w komórkach.	Mogą	to	być	piegi,	ostuda,	plamy	soczewicowate,	czy	
rogowacenie	słoneczne.

Promieniowanie UV-C	jest	niebezpieczne	nie	tylko	dla	skóry,	ale	
nawet	dla	życia.	Działa	bakteriobójczo.	Jednak	w życiu	codziennym	
nie mamy z nim	styczności.	Nie	dociera		bowiem	do	warstwy	ziemi.	
Zatrzymywane	jest	w stratosferze	przez	warstwę	ozonową.

PORADA:

Podstawową	zasadą	letniej	pielęgnacji	jest	ochrona	skóry	przed	szko-
dliwym promieniowaniem i  zabezpieczenie jej kremami z filtrami	
–	minimum	SPF		30.

POLECAMY: 

Lotus	SPF30	Yoghurt

Przeciwsłoneczny	jogurt	z SPF	30.	Dzięki	zastosowa-
niu	filtrów	chemicznych	i mineralnych,	krem	optymal-
nie	zabezpiecza	skórę	przed	promieniowaniem	UVA	
i UVB.	Ekstrakt	z jogurtu	aktywnie	nawilża,	łagodzi	
i wygładza	skórę,	nie	pozostawiając	na	jej	powierzchni	
tłustego	filmu.	Ekstrakt	z lotosu	daje	uczucie	świe-
żości,	tworząc	na	skórze	nieprzepuszczalną	warstwę	
chroniącą	przed	szkodliwymi	zanieczyszczeniami	
powietrza.	Krem	szczególnie	polecany	po	inwazyj-
nych	zabiegach	kosmetycznych.

PORADA:

Prawidłowe	nawilżenie	skóry	to	również	odpowiednie	przygotowanie	
skóry	przed	opalaniem.	Niestety	problem	suchej	skóry	dotyka	nas	w każ-
dym	wieku	i jest	skutkiem	szeregu	przyczyn.	Nadmierna	ekspozycja	
słoneczna	niewątpliwie	jest	jedną	z nich.	Należy	pamiętać,	że	skóra	
sucha	starzeje	się	szybciej,	ze	względu	na	brak	tarczy	ochronnej	jaką	
jest	płaszcz	hydrolipidowy.	W związku	z tym pierwsze oznaki starzenia 
również	pojawią	się	szybciej.		Dlatego	tak	ważna	jest	kompleksowa,	
przemyślana	pielęgnacja.

POLECAMY:

Linia	Hyaluron	3D	to	kosmetyki,	które	zapewnią	idealne	nawilżenie	
najbardziej	suchej	skóry.

Rano i wieczorem:

•	 Umyj	twarz	używając	mleczka Hyaluron	3D	Milk.

•	 Przetrzyj	skórę	tonikiem Hyaluron	3D	Tonic –	przywróci	jej	na-
turalne	pH	i przygotuje	na	wchłanianie	składników	aktywnych	
z preparatów	użytych	w następnej	kolejności.

•	 Zaaplikuj	na	twarz Hyaluron	3D	Elixir –	zintensyfikuje	działanie	
nawilżające	i zapewni	Ci	uczucie	komfortu	na	cały	dzień.

•	 Po	całkowitym	wchłonięciu	eliksiru	nałóż	na	twarz Hyaluron	
3D	Cream,	nadaje	się	również	pod	makijaż.

Latem nasza skóra jest szczególnie narażona na działanie niekorzystnych czynników jakim jest promieniowanie 
ultrafioletowe (UV). W tym okresie warto szczególnie o nią zadbać, jeżeli decydujemy się na wakacyjne 
plażowanie oraz intensywne opalanie. Pamiętajmy, że słońce nie tylko poprawia kolor naszej skóry, ale przede 
wszystkim emituje szkodliwe dla niej promieniowanie. Przyjemność z opalania niesie wiele negatywnych 
skutków dla skóry, dlatego skuteczna i systematyczna pielęgnacja skóry jest konieczna!

Przy zakupie zestawu  
kosmetyków tj.:  

krem + tonik  
+ mleczko  

piękna  kosmetyczka 
gratis! 

JAK „OGRAĆ” PLAŻOWY KLASYK,  
CZYLI CZARNY STRÓJ KĄPIELOWY W TRZECH ODSŁONACH

W tym roku pogoda rozpieszcza już od maja i wiele osób ma za sobą pierwszy wypad nad wodę. I świetnie, bo czas spędzony na zewnątrz to samo 
zdrowie (pod warunkiem, że pamiętamy o kremie z filtrem). Ale wakacje dopiero się zaczynają, a z nimi odwieczny kłopot – jaki strój kąpielowy wybrać?
Jest tyle różnych typów sylwetek, że trudno o uniwersalny poradnik, 
który raz na zawsze rozwiązałby problem doboru odpowiedniego 
kostiumu kąpielowego. Można jednak zauważyć, że te z pań, które 
latem najchętniej wskakują w bikini, raczej nie czują, że chciałyby 
coś ukryć. A nawet jeśli, to nie przejmują się tym na tyle, żeby 
próbować ukrywać ciało. 
To wspaniale i takie kobiety raczej nie potrzebują wskazówek odno-
śnie doboru stroju. Ale nie wszystkie z nas są na tyle odważne, by 
paradować po plaży z piersią do przodu, kiedy mamy na sobie raczej 
mniej niż więcej. W tym również nie ma nic złego, zwłaszcza, że 
często to kwestia nie kompleksów tylko tego, że po prostu podoba 
im się co innego.

Klasyk wśród klasyków
Na szczęście dzięki modzie na lata 90. w sklepach jest ogromny 
wybór strojów jednoczęściowych – od mocno wyciętych niczym 
ze „Słonecznego Patrolu”, przez eleganckie, po sportowe. – Klasy-
kiem jest czarny, jednoczęściowy strój. Nic dziwnego. Optycznie 
wysmukla, pasują do niego wszystkie dodatki i dzięki temu jest 
bardzo uniwersalny, więc jeśli nie wiecie, na co się zdecydować, 
to może być strzał w dziesiątkę – zauważa ekspertka marki KiK. 
Skoro kwestia koloru została wyjaśniona, jeszcze słówko o fasonie. 
– O ile modele z wieloma różnymi wiązaniami czy biżuteryjnymi 
ozdobami z metalu prezentują się bardzo glamour, to paniom cenią-
cym praktyczne rozwiązania mogą nie przypaść do gustu – mówi 
stylistka KiK. – Ale te najmodniejsze w tym sezonie – z falbanką 
przy dekolcie albo na jedno ramię mogą być już świetnym wyborem. 
Jeśli jednak must have’y sezonu to nie wasza bajka, zawsze możecie 
postawić na prosty fason bez ozdób – dodaje.

Szykownie i z klasą niczym gwiazda
Chcecie zadać szyku niczym rasowa gwiazda spędzająca wakacje 
na Riwerze Francuskiej? Proszę bardzo. Wystarczą eleganckie 
dodatki. – Oczywiście mowa tu o elegancji w wydaniu plażowym, 
a nie wieczorowym – podkreśla stylistka KiK. A to oznacza słom-
kowy kapelusz z szerokim rondem, złote kolczyki-kółka, które 
pięknie podkreślą opaleniznę i będą pobłyskiwać w słońcu, a do 
tego płócienne espadryle. – To obuwie kojarzone z największymi 
gwiazdami światowego formatu, które wakacyjne miesiące spędzają 
w malowniczym Saint Tropez – zachęca.
Do tego trwała, soczyście czerwona niczym czereśnie szminka na 
ustach, taki sam lakier na paznokciach i ani grama makijażu więcej. 

Są wakacje, wypoczęta skóra i uśmiech obronią się same, a czerwone 
akcenty dodadzą nieco koloru i szyku. Poza tym pomadkę o wiele 
łatwiej poprawić nawet na plażowym leżaku czy ręczniku i nie 
spłynie z twarzy pod wpływem wody i upału.

Wzór, kolor i wolność, czyli szalone lata 60.
Jeśli elegancja to nie wasze klimaty (albo macie jej dosyć po cało-
rocznej pracy w biurze) może klimat hippisowski i z lat 60. bardziej 
przypadną wam do gustu?
– Jeśli lata 60. to musimy się zaopatrzyć w duże, najlepiej kolorowe 
okulary. Może różowe albo z czerwonymi oprawkami lub niebie-
skimi szkłami? Albo takie w kształcie serduszek – latem przecież 
wolno więcej! A buty? Hippisowskie klimaty to przecież chodzenie 
na bosaka i kontakt z naturą, więc są wręcz niewskazane. Poza 
plażą wystarczą klapki – wylicza ekspertka.
Uzupełnieniem takiego outfitu może być za to biżuteria z rzemy-
ków, piórek, lekkiego plastiku albo niewielkich kamyków. Najlepiej 
ograniczyć się do kolczyków, by na szyi czy nadgarstkach nie zostały 
białe ślady. Ewentualnie można skusić się na zalotną bransoletkę 
z koralików na kostce.
Do takiego zestawu, na spacery po plaży, świetnie będzie paso-
wała narzutka albo szlafrok z cienkiego, przejrzystego materiału. 
Koniecznie we wzory i wyrazistym kolorze – stylizacje na szalone 
lata 60. mają być przecież radosne i żywiołowe.

Prosto, dziewczęco i praktycznie
To jednak styl dla osób, które lubią zwracać na siebie uwagę. Ale co 
z tymi, którym najbardziej zależy na wygodzie i swobodzie? Czarny 
to uniwersalny kolor, co oznacza, że pasują do niego wszystkie inne. 
Możecie więc zaszaleć z manikiurem i pedikiurem i potraktować 
je jako wyrazisty dodatek. Każdy paznokieć w odmiennym odcie-
niu, wzorki na co drugim, neonowe barwy, błyszczące elementy… 
wszystkie chwyty dozwolone! 
Skoro cenicie praktyczność, a do tego zamierzacie pływać, ska-
kać, biegać i generalnie aktywnie korzystać z wakacji nad wodą, 
przyda się wam opaska na włosy.  – Taka ozdobna, ale na gumce, 
a nie z twardego plastiku czy metalu - na przykład ze sztucznymi 
kwiatkami albo wręcz stylizowana na wianek – wyjaśnia stylistka 
marki KiK. Będzie niesamowicie stylowa, zastąpi biżuterię i doda 
dziewczęcego uroku (może należycie do tych szczęściar, którym 
na słońcu pojawiają się piegi? Z kwiatami we włosach natychmiast 
będziecie miały o 10 lat mniej). Do tego, co najważniejsze, utrzyma 
włosy w ryzach i nie spadnie z nich przy pierwszym podskoku.  – Jeśli 
planujecie wchodzić do zimnego Bałtyku czy polskiego jeziora na 
pewno ich nie unikniecie, brr! – podsumowuje z przymrużeniem 
oka ekspertka KiK.
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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. 

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

RELACJA Z XV DNI GMINY WIELKA WIEŚ
XV Dni Gminy Wielka Wieś odbyły się na boisku sportowym w Bęble. Imprezę rozpoczęło wspólne malowanie dużej biało-czerwonej flagi, przed 
scenę zaprosiliśmy najmłodszych na konkursy patriotyczne. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Bęble oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Czajowic zaczarowali wszystkim pochodem pięknego biało-czerwonego Smoka SUMA WSPANIAŁEGO, który był uczestnikiem tegorocznego 
spotkania smoków  Smoczej Parady w Krakowie.
Następnie na scenie pojawił się zespół Bez Reszty. Zespół zagrał autorski 
materiał - szeroko rozumiany soft r’n’r z niewielką szczyptą elementów bluesa 
i jazzu- akustycznie i po polsku.
O 21 na scenie pojawiła się Gwiazda naszych Dni Gminy – Sylwia Grzeszczak 
i porywała do wspólnej zabawy wszystkich, wyjątkowo licznie przybyłych na 
koncert fanów. Przy znanych  przebojach „Tamta dziewczyna”, „Księżniczka” 
bawili się wszyscy fani wyśmienicie. Niezwykle miło było nam gościć Panią 
Sylwię szczególnie, że w tym roku świętuje ona 10.lecie twórczość artystycznej.
Niezapomniany koncert, niezapomniane emocje i świetną zabawę po koncercie 
dopełnił pokaz sztucznych ogni. 
Do białego świtu nasi goście bawili się przy znanych przebojach disco, imprezę 
rozkręcali  DJ / Marcin Kruk & DJ Łukasz Białas.
Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze gminne stoisko 
promocyjne gdzie nasi goście mogli zdobyć ciekawe materiały promocyjne. 
W zamian za zdjęcie w naszych fotoramkach mogli otrzymać parasol, kubek, 
gry plażowe i tym podobne gadżety. To również fantastyczna pamiątka 
udziału w XV Dniach Gminy Wielka Wieś. 
Drugi dzień naszego święta miał charakter pikniku rodzinnego. Dla naszych 
dzieciaków zabawy i animacje zostały  przygotowane przez Agencję Arty-
styczną Kukavsky - pt. „Witajcie w naszej bajce”.
Mogły one również jak zawsze skorzystać z dmuchanego placu zabaw 
oraz zbaw manualnych, tworzenia ozdób, malowania  buziek, malowania 
pamiątkowych podkoszulków, gier planszowych – słowem - każde z dzieci 
mogło znaleźć coś dla siebie.
Młodzieżowa Rada Gminy zapraszała do swojego stoiska, gdzie na specjalnej 
ściance można było wykonać zdjęcia 3D zaś wieczorem zorganizowali mini 
festiwal kolorów, który co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
szczególnie dzieci i młodzieży.  
Strażacy z OSP Bębło przeprowadzili widowiskowy pokaz ratownictwa dro-
gowego oraz pierwszej pomocy co było wstępem do podsumowania projektu 
„4minuty” realizowanego przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina przy 
współpracy jednostek OSP.
Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody dla publiczności, 
na których wybieraliśmy m.in. : Super Centusia:-), Najlepszego Cieślę, 
Mistrza Rybołówstwa. 
Na scenie w znanych szlagierach filmowych zaprezentowała się Gminna 
Orkiestra Dęta działająca przy GOKiS.
Podczas Gminnego Święta, obchodziliśmy również 70-lecie LKS Orzeł 1948 
Bębło, na którym nagrodzono zasłużonych piłkarzy i działaczy.  
Kiedy na scenę wkroczył Czadooman - gwiazda drugiego Dnia naszego święta, 

rozgrzał publiczność energetycznym koncertem. „Ruda tańczy jak szalona”,   
„Chodź na kolana” śpiewali wszyscy Ci młodsi i Ci starsi fani piosenkarza.
Na zakończenie naszego święta do wspólnej zabawy na parkiecie porwał 
naszych gości zespół Life Dance.
To były wyjątkowy weekend i cieszymy się, że spędziliście go Państwo z nami. 
Już dziś zapraszamy za rok na XVI Dni Gminy J !
Dziękujemy naszym sponsorom, partnerom i patronom medialnym za 
wsparcie przy organizacji naszego gminnego święta.
Specjalne podziękowania przekazujemy na ręce prezesa LKS Orzeł 1948 
Bębbło za udostepnienie boiska oraz prace w trakcie organizacji naszych 
dni gminy, a także dla OSP Bębło na czele z prezesem za zabezpieczenie 
parkingów, pokazy w trakcie imprezy i pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe.

www.wielka-wies.pl
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MISIE I NIEDŹWIEDŹ  
NA ZABIERZOWSKIM PLACU ZABAW 
CZYLI FESTIWAL SZTUK MŁODZIEŻOWYCH POWRACA!
Każdy kto przejdzie się teraz ulicą Rodziny Poganów w Zabierzowie i zagląd-
nie na plac zabaw ma szansę na bezpośrednie spotkanie z niedźwiedziem! 
Ale spokojnie, jak ktoś się boi (skądinąd bardzo przyjaznego) niedźwiedzia, 
to czekają na niego jeszcze dwa misie!
Misie i niedźwiedź to głów-
ni bohaterowie muralu, który 
powstał na ścianie budynku 
sąsiadującej z placem zabaw 
i który został namalowany przez 
artystę Wojtka Wiśniewskiego ( 
pseud Taki Myk) oraz uczestni-
ków warsztatów streetartowych, 
które odbyły się w ostatni ponie-
działek. Uczniowie starszych 
klas Szkoły Podstawowej im. 
II Armii Wojska Polskiego 
oraz Gimnazjum im. J. Matejki 
poznali najpierw trochę teorii 
związanej ze street artem, mieli 
dowiedzieć się jak wygląda cały 
proces powstawania muralu, 
jakimi materiałami się go wyko-
nuje, aż wreszcie sami zaprojek-
towali koszulki misiów i poma-
lowali je korzystając z szablonów 
i farb w sprayu.
- Koncepcji muralu na tą ścianę 
było co najmniej kilka, podob-
nie jak i artystów, którzy chcieli 
podjąć to wyzwanie, jednak po 
konsultacjach z urzędem gmi-
ny, który opiekuje się tym miej-
scem, zdecydowaliśmy się na 
projekt prodziecięcy, wpisujący 
się w otoczenie i zachęcający 
do korzystania z placu zabaw. 
Całość została tak zaprojekto-
wana by młodzież mogła mieć 
jak największy wpływ na osta-
teczny wygląd muralu i możli-
wość samodzielnego malowa-
nia. Najpierw powstały sylwetki 

niedźwiedzia i misiów ubranych 
w koszulki, które oddaliśmy 
w ręce warsztatowiczów – mówi 
Ligia Jaszczewska - koordyna-
torka całego projektu.
Całość udała się tym bardziej, 
iż warsztatowicze wraz z około 
50-cio osobową grupą koleża-
nek i kolegów pojechali wcze-
śniej na wycieczkę autokarową 
Szlakiem Krakowskiego Street 
Artu, podczas której chodząc 
ulicami mogli poznać bardziej 
alternatywną stronę miasta. 
Fundacja ARTica przekazała 
też wszystkim uczestnikom 
przewodniki po street arcie, 
dzięki czemu wszyscy zainte-
resowani mogą dowiedzieć się 
jeszcze więcej.
Festiwal obchodzi w tym 
roku okrągłą 10-tą rocznicę 
powstania – organizowany jest 

w rożnych miastach i wsiach 
południowej Polski. Na terenie 
Gminy Zabierzów organizo-
wany był corocznie w latach 
2009 – 2015.
Projekt został zrealizowany przy 
współudziale środków finan-
sowych Urzędu Gminy Zabie-
rzów oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji www.stre-
etart.artica.org.pl, www.facebo-
ok.com/FundacjaARTica
prócz tego u góry na pewno 
zdjęcia: 4, 11, 15 - wyraźne tu:
https://www.zabierzow.org.
pl/2018/06/22/misie-i-nied-
zwiedz-na-zabierzowskim-
placu-zabaw-czyli-festiwal-
sztuk-mlodziezowych-powraca/

I MIEJSCE I STATUETKA CZARNEGO KRUKA DLA 
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA LISIECKA”!!!

Z przyjemnością informujemy, iż w niedzielę 15 lipca 2018 r. gminny Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lisiecka” otrzymał I Miejsce w III Gminnym i Przeglądzie Sztuki 
Ludowej im. Józefa Kruka w Bolechowicach. Tancerze zaprezentowali się w dwóch 
programach: młodsza reprezentacja pokazała na scenie tańce i piosenki Górali 
Beskidu Śląskiego”, natomiast grupa reprezentacyjna zatańczyła suitę tańców 
lubelskich. W przeglądzie wzięło udział 6 grup z powiatu krakowskiego i to właśnie 
tancerze „Ziemi Lisickiej” okazali się najlepsi zdobywając statuetkę czarnego kruka 
oraz bon o wartości 400 zł.

www.liszki.pl

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Ludowy Klub 
Sportowy „Promień” Przeginia serdecznie zapraszają 
wszystkich sympatyków piłki nożnej na „Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przegi-
nia 2018”, który odbędzie się w dniu 22 lipca 2018 
r. Rozgrywki piłkarskie rozpoczną się od godz. 
14.00 na boisku sportowym „Poręba” w Przegini. 
W programie przewidziany jest kącik dla najmłodszych. 
Atrakcją wieczoru będą loty balonem na uwięzi.

BOLECHOWICE – NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ MAŁOPOLSKI 2018!
Z wielką radością informujemy, że w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursie „Nie-
zwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Piękna Małopolska Wieś”, 1. miejsce zdobyły Bolechowice i zostały uznane za najpięk-
niejszą wieś w Małopolsce! Nagrodą główną w konkursie jest 60 000 zł.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie komi-
sja konkursowa, na czele z przewodniczącym wicemarszałkiem 
Wojciechem Kozakiem oceniała zgłoszenia pod względem for-
malnym i merytorycznym. W zakwalifikowanych do dalszej 
oceny miejscowościach nastąpiły wizje lokalne. W Bolechowicach 
na członkach Komisji największe wrażenie wywarło niezwykle 
estetycznie zagospodarowane centrum wsi, bardzo dobre i wciąż 
remontowane drogi (m.in. ulica Kościelna, Szkolna, Spokojna, 
Turystyczna i Leśna) i rozbudowywana sieć chodników w całym 
sołectwie, oznaczenia turystyczne oraz oczywiście walory krajo-
brazowe z Dolinką Bolechowicką na czele. Ze strony sołectwa 
w wizji lokalnej udział wziął sołtys Henryk Krawczyk, który 
również odpowiadał na pytania komisji i przedstawiał poszczególne 
inicjatywy i inwestycje, które podlegały ocenie.
Komisja oceniała przede wszystkim ogólne walory estetyczne 
wsi oraz ostatnie 5 lat rozwoju danej miejscowości. W ramach 
działań poprawiających stan obiektów kubaturowych, wzięto pod 
uwagę następujące inwestycje: rozbudowę szkoły w Bolechowicach 
i remont – przystosowanie do utworzenia oddziału przedszkolnego 
oraz rewitalizację terenu okalającego szkołę, remont sali gimna-
stycznej, remont sołtysówki i zrealizowane liczne prace remontowe 
związane z kościołem parafialnym.
Komisja pod ocenę wzięła również działania poprawiające stan 
terenów publicznych służących mieszkańcom. Duże wrażenie 
zrobił zrewitalizowany park w centrum Bolechowic jak również 
całe otoczenie wokół niego, łącznie z odnowionym zabytko-
wym murem i nowym parkingiem/placem przy dawnej aptece. 
Pozytywnie oceniono również uporządkowanie i wybrukowanie 
dwóch pozostałych parkingów zlokalizowanych przy ul. Kościelnej 
i Jurajskiej. W zgłoszeniu konkursowym uwzględniono również 
remont mostów/kładek nad rzeką Bolechówką przy ul. Leśnej, 
ul. Nad Potokiem i ul. Turystycznej oraz nasadzenia i pielęgnacja 
zieleni w całej wsi.
Kolejnym obszarem poddanym ocenie były inicjatywy związane 
z ochroną dziedzictwa kulturowego. Tutaj we wniosku konkur-
sowym wyróżniono, oprócz wielu prac remontowych związanych 
z kościołem parafialny, remonty kapliczek na ul. Wolańskiej, remont 
kapliczki św. Nepomucena, aranżację terenu wokół pomnika św. 
Serca Jezusa oraz remont postumentu z krzyżem przy ul. Tury-
stycznej. W ostatnim czasie odnowiono również grób nieznanego 
żołnierza na cmentarzu parafialnym.

Oceniano również funkcjonowanie małej architektury oraz urzą-
dzeń publicznych oraz ogólny ład przestrzenny, w tym na posesjach 
prywatnych. W Bolechowicach w ostatnich latach wybudowano 
m.in. altanę przy remizie OSP, strefy aktywnego wypoczynku 
przy ul. Nad potokiem, ul. Winnicy i ul. Turystycznej, i rozbu-
dowano oświetlenie uliczne w całej miejscowości. Zamontowano 
również kosze wzdłuż głównych ulic spacerowych. We wniosku 
konkursowym zwrócono uwagę na okazjonalne oświetlenie świą-
teczne oraz na działania antysmogowe i ekologiczne – wymianę 
pieców w domach prywatnych i montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii.
W konkursie oceniano również aktywność lokalnej społeczno-
ści oraz ogólne funkcjonowanie sołectwa. Warto podkreślić, że 
Bolechowice posiadają stronę internetową oraz oficjalny profil na 
facebooku. W sołectwie organizowanych jest wiele imprez i uro-
czystości integrujących lokalną społeczność – Rodzinny Piknik 
Ekologiczny, Dzień Dziecka, Dzień Seniora czy też Familiada 
Rodzinna na zakończenie lata. Odbywają się również, w asyście 
Ochotniczej Straży Pożarnej, obchody świąt narodowych jak 
Święto 3 maja i Dzień Niepodległości oraz wiele uroczystości 
i świąt kościelnych. Doceniono również aktywność Klubu Seniora 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zwrócono również uwagę np. 
na zorganizowaną akcję bożonarodzeniową dla najuboższych, 
podczas której sołtys z pomocą mieszkańców organizuje paczki 
świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Dodajmy, że podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Bolechowicach mieszkańcy przyjęli 
kilkuset pielgrzymów organizując im nocleg i pobyt. Z tej okazji 
powstało też we wsi największe prywatne pole namiotowe podczas 
ŚDM na działce prywatnej w Małopolsce, które mogło przyjąć 
prawie 300 osób.
To tylko część wszystkich inicjatyw i inwestycji, które zostały 
zrealizowane w ostatnim czasie w Bolechowicach i miały wpływ na 
zdobycie pierwszego miejsca w konkursie. Sołtys Henryk Krawczyk 
składa podziękowania wszystkim mieszkańcom Bolechowic za 
pomoc i zaangażowanie w ciągły rozwój miejscowości.

 v W. Wojtaszek
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KĄCIK	KULINARNY

Poszłam zdecydowanym kro-
kiem w stronę orientalną. Jeśli 
chodzi o jego zamarynowanie, 
dodatki do dania - to sprawa 
tego co, było w domu i co było 
trzeba zużyć (zero waste ciągle 
w toku). I co z tego wszyst-
kiego wyszło? Gdy upiekłam 
rybę, tak pachniała, że miałam 
ochotę zjeść ją na kolację, a nie 
czekać na kolejny dzień :) Do-
brze, przechodzimy do przepi-
su (u mnie na 3 porcje).

PSTRĄG ŁOSOSIOWY 
W AZJATYCKIEJ MARYNACIE
•	 35	dkg	pstrąga	łososiowego	
(filet	ze	skórą)

•	 2	cm	kawałek	świeżego	
imbiru

•	 3	łyżki	sosu	sojowego
•	 1	łyżka	czosnku	(u	mnie	
mrożony)

•	 2	łyżki	sosu	ostrygowego
•	 1	łyżka	miodu
•	 1/2	łyżeczki	pieprzu
•	 1	łyżka	soku	z	limonki
•	 por	(biała	część)	pokrojony	

w plasterki
•	 ugotowana	kukurydza	
(podana	w	plasterkach)

•	 młode	ziemniaki	ugoto-
wane	w	skórce	(dokładnie	
umyte	wcześniej)

Rozgrzewamy piekarnik do 
200 C. W międzyczasie w mi-
seczce łączymy starty na tarce 
imbir, czosnek, sos sojowy, sos 

ostrygowy oraz miód. Na formie 
rozkładamy papier do pieczenia, 
na nim układamy pstrąga, pole-
wamy go dokładnie marynatą. 
Pora układamy przy łososiu (u 
mnie wymieszał się z sosem któ-
ry spłynął z pstrąga).
Wstawiamy do nagrzanego pie-
karnika na 8 minut, po tym cza-
sie włączyłam górną grzałkę na 

kolejne 5 minut i gotowe.
Pokroiłam rybę, przełożyłam do 
pudełeczek, dołożyłam dodatki 
i wszystko było gotowe :)

* Zdjęcie przedstawia zestaw 
spakowany do pracy. W słoiczku 
na dnie płatki owsiane zalane 
jogurtem naturalnym, kilka 
malin i kawałek banana.

Szczerze mówiąc, nie jestem fanką ryb na ciepło (oprócz wędzonych), ale ciągle 
zmagam się z tematem i tak powstało to danie. Tym razem w sklepie jakoś ten 
pstrąg mnie zauroczył ;) i go kupiłam, nie przekonana do tego, co z niego zrobię, 
ale czym bliżej było przyrządzenia, tym bardziej pomysł kiełkował mi w głowie. 

PSTRĄG ŁOSOSIOWY W AZJATYCKIEJ 
MARYNACIE - POMYSŁ NA OBIAD

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

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

PEŁNA ENERGII Z ORIFLAME !!!

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.

Polecam nasz nowy KOKTAJL BIAŁKOWY.
Zwykle koktajl białkowy kojarzy nam się ze sportowcami 
spożywającymi szejki po treningach. Nic bardziej mylne-
go! BIAŁKO to świetny sprzymierzeniec nie tylko podczas 
sportowych wyczynów, ale również podczas odchudza-
nia.
Wellness by Oriflame wychodzi naprzeciw osobom 
prowadzącym zdrowy styl życia, wprowadzając wyjątko-
wy koktajl proteinowy. Białko to najlepszy sposób na 
wysokiej jakości odżywianie, dlatego w laboratoriach 
Oriflame stworzono mieszankę białka pochodzącego             
z mleka, jajek, groszku z błonnikiem pozyskanym z jabłek, buraków cukrowych i dzikiej 
róży. Koktajl dostarcza również węglowodany i tłuszcze, a więc jest świetnym uzupełnie-
niem codziennej diety. Koktajl w formie bezsmakowego proszku, bez dodatku cukru można 
dodawać do potraw przyrządzanych w ciągu dnia lub mieszać w formie koktajlu z owocami.

Po więcej informacji zapraszam do naszych biur. 
W biurach można też wykonać ANALIZĘ SKŁADU MASY CIAŁA :)

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

1/3 POLAKÓW ODŻYWIA SIĘ ZDROWIEJ W WAKACJE  
Prawie co trzeci Polak w wakacje odżywia się bardziej zdrowo niż przez 
pozostałą część roku – wynika z badania przeprowadzonego przez markę 
produktów żywności funkcjonalnej Optima1. Jednocześnie ponad poło-
wa badanych nie zmienia swoich przyzwyczajeń. Szkoda, bo to dobry 
moment, by zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, poniżej 
podajemy 5 Optitrików, które pozwolą Ci wpisać się w zdrowy letni trend.
Spośród badanych, którzy 
w wakacje stawiają na zdrowe 
jedzenie, większość deklaruje, 
że je więcej świeżych owoców 
i warzyw sezonowych (59,2%).

#1 Optitrik
Skorzystaj z owoców lata! Sezon 
obfituje w dobrodziejstwa natu-
ry, sięgnij po świeże maliny, 
jagody, morele czy porzeczki, 
które mają działanie antyoksy-
dacyjne, ale także po warzywa: 
pomidory, ogórki, sałatę aż po 
rzodkiewkę, fasolkę szparago-
wą czy cukinię. Wspomniane 
warzywa są źródłem witamin: 
A, C, E, witamin z grupy B oraz 
składników mineralnych: pota-
su, fosforu, magnezu, wapnia 
i żelaza. Masz problem z wybra-
niem się na specjalne zakupy? 
Nie ma nic bardziej prostszego 
niż wykorzystanie drogi do pra-
cy do zaopatrzenia się w owoce 
i warzywa na ulicznym straga-
nie czy osiedlowym ryneczku. 
Na wakacjach z dostępem do 
świeżych plonów nie powinieneś 
mieć problemu.
42,5% dbających o zdrowy tryb 
życia w okresie letnim odpo-
wiednio nawadnia organizm 
– pije dużo wody, herbat zio-
łowych.

#2 Optitrik
Nawodnij się przede wszystkim! 
Wydawałoby się, że o tym nie 
trzeba przypominać, ale latem 

przy wysokich temperaturach 
jest to szczególnie ważne. Pij 1,5 
l wody dziennie. Przychodząc 
do pracy postaw butelkę wody 
na biurku i regularnie popijaj, 
na koniec dnia wyrzuć puste 
opakowanie do kosza. Jeśli nie 
możesz oderwać się od ekranu 
komputera, ustaw sobie regu-
larne przypomnienie. Będąc na 
urlopie butelkę wody zawsze 
miej pod ręką!
Ponad 40% unika ciężkostraw-
nych kalorycznych posiłków 
przed snem, 30% ogranicza 
jedzenie żywności przetworzo-
nej, w tym fast foodów, 1/4 je 
mniejsze posiłki, ale częściej, 
podobna grupa - mniej podjada 
albo je mniej przypadkowych 
posiłków. Ponad 20% stawia na 
pełnowartościowe żywienie i co 
ciekawe ponad 16% wprowadza 
do swojej diety zdrowe tłuszcze.

#3 Optitrik
Postaw na zróżnicowaną die-
tę! Staraj się przygotowywać 
samodzielnie posiłki, wówczas 
mózg też się najada i po prostu 
będziesz mieć mniejszy apetyt. 
Na szczęście lato sprzyja temu, 
że mamy ochotę na lżejsze potra-
wy. Jedz mniej, ale częściej (5 
posiłków dziennie), a pomysły 
na optymalne wybory na dania 
podpowiadamy na www.opty-
malnewybory.pl . Doskonałym 
sposobem na uzupełnienie diety 

w zdrowe tłuszcze jest skorzy-
stanie z bogatej oferty marki 
Optima. Optima Omega-3 
będzie idealna do skompono-
wania zdrowych kanapek na 
śniadania, podwieczorki czy 
kolacje dla całej rodziny. Jeśli 
w Twoim domu królują dzieci, 
warto zadbać o obecność Opti-
ma DHA lub Optima D+K. Ta 
pierwsza zawiera olej z mikroalg 
morskich,  bogaty w natural-
ne źródło kwasu DHA, który 
wspiera prawidłowe funkcjono-
wanie mózgu i wzroku. Z kolei 
dzienna porcja produktu Opti-
ma D+K (30g) zapewnia odpo-
wiednio 45% i 30% dziennego 
zapotrzebowania na witaminy 
D i K, a dodatkowo witamina D 
pomaga wchłaniać wapń i fosfor 
i wspiera prawidłowe funkcjono-
wanie układu odpornościowego.  
Ta druga propozycja, właśnie ze 
względu na witaminy D+K, jest 
także doskonałym rozwiązaniem 
dla osób starszych, które nara-
żone są na ryzyko wystąpienia 
osteoporozy .
32% Polaków ze zdrowymi 
nawykami wplata w codzien-
ną dietę picie jogurtów i kefi-
rów, zaś prawie 18% ogranicza 
alkohol.

#4 Optitrik
Choć trudno na czas urlopu 
wyeliminować alkohol, prze-
cież jest elementem towarzyskich 

spotkań przy grillu czy egzo-
tycznych podróży w najdalsze 
zakątki, to postarajmy się o to, 
żeby nie zdominował formuły 
nawodnienia w tym czasie. Za to 
pamiętajmy, że wypicie jogurtu 
czy kefiru może dobroczynnie 
wpłynąć na nasz metabolizm!
#5 Optitrik
Nastaw się pozytywnie! Jakakol-
wiek zmiana dla wielu oznacza 
niemalże rewolucję, a przecież to 
kwestia wyborów. Jeśli w Twojej 
głowie pojawia się choć jedna 
myśl, że chciałbyś żyć zdrowiej, 
podążaj za nią. Kibicujemy!

 v Więcej	Optitrików	na	
www.optymalnewybory.pl

¹ Badanie zrealizowane na zle-
cenie marki produktów żywności 
funkcjonalnej Optima w dniach 
26.06-27.06.2018 przez agen-
cję SW RESEARCH metodą 
wywiadów on-line (CAWI) na 
panelu internetowym SW Panel. 
W ramach badania przeprowadzo-
no 1016 ankiet z osobami powyżej 
18 roku życia.

DO SPRZEDANIA

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

Tel. 668 301 558 

PEUGEOT 307 BREAK MISTRAL
2005 r., BENZYNA. 

Tel. 505 500 633 

DO SPRZEDANIA

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

Tel. 601 417 208

DO SPRZEDANIA
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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

• 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

„NIE BIJĘ” – NIE OZNACZA  
JESZCZE ZAPRZESTANIA PRZEMOCY
Być może moimi słowami wywołam burzę. Nigdy nie popierałam kampanii, 
która nawoływała do niebicia dzieci. Nie dlatego, że jestem za biciem, klapsami 
czy jakąkolwiek przemocą. Dostrzegam raczej niebezpieczeństwo odwracania 
uwagi od tego, co widać, a udawania, że tego, czego nie widać, to tego nie ma. 
Nie zgadzam się z biciem. Nawet 
klapsami. Bo wiem, że bierze się 
to z pewnej nieporadności i trud-
ności z własnymi emocjami. 
Jednak znam wiele osób (w tym 
matek i ojców), którym zdarzyło 
się użyć klapsa i wielkiej tragedii 
nie było. Powtarzam: użyć! Nie: 
używać! Chodzi o sporadycz-
ną sytuację, kiedy rodzic już na 
skraju wytrzymałości, po prostu 
nie panuje nad sobą i wymierza 
w pupę dziecka klapsa. To, co 
pozwala nie powtarzać takich 
gestów, to żal, że do tego doszło, 
przeprosiny (nawet jeśli nie 
wypowiedziane na głos) i pró-
ba poradzenia sobie w kolejnej 
podobnej sytuacji w inny sposób.
Nie można porównywać takich 
rodziców do tych, którzy biją 

nagminnie i nie widzą w tym 
problemu, a nawet powtarzają, 
że to jedna z lepszych metod 
wychowawczych. Tu nie mam 
zgody i mieć jej nie będę. To 
na ogół ludzie, którzy sami 
doświadczali przemocy od stro-
ny swoich rodziców i nigdy nie 
zaznali metod wychowawczych 
pełnych miłości i cierpliwości.
Uważam jednak, że jeśli będzie-
my skupiać uwagę na przemocy 
fizycznej (choćby mówiąc o jej 
niegodziwości), to gdzieś umyka 
to, co jest szalenie istotne – prze-
moc bierna.
Przemoc ma to do siebie, że nie 
zanika, tylko dlatego, że ktoś 
nam każe przestać bić. Ona tylko 
wówczas ubiera się w inną formę, 
trudniejszą do zidentyfikowania 

– przemoc bierną. Krytykowa-
nie, wyśmiewanie, ignorowanie, 
niegrzeczne gesty, obrażanie się 
– to tylko przykłady agresji bier-
nej. A przecież badania pokazują 
jasno – ofiara przemocy biernej 
cierpi tak samo jak tej czynnej. 
Budowanie relacji staje się nie 
możliwe.
Nawołuję zatem do trudniej-
szego zadania – prawdziwej 
walki z agresją. A ta nie polega 
jedynie na tym, by zakazywać, 
ale uczyć ludzi większej świado-
mości (dlaczego biję?) i również 
radzenia sobie ze swoim gnie-
wem i złością.

Magdalena Poprawa

JOGA – POZYCJE ODWRÓCONE 
„TEN, KTO PRAKTYKUJE STANIE NA GŁOWIE TRZY 

GODZINY CO DNIA, PRZEZWYCIĘŻA CZAS”
Pozycje odwrócone to wyjątkowa grupa asan, które mają wyjątkowe miejsce w praktyce 
jogi. Ich najważniejszym zadaniem jest odwrócenie negatywnego działania grawitacji na 
nasze ciało. Pozycje te zapobiegają stagnacji w krążeniu, wiotczeniu i opadaniu organów,  
zwiększają dotlenienie komórek mózgowych.  Wykonywanie asan odwróconych takich jak 
stanie na głowie, świeca czy pług, powinno być stałym elementem codziennej praktyki.

Pozycje odwrócone w szczegól-
ny sposób wpływają na organy 
wewnętrzne, oraz na gruczoły 
wydzielania wewnętrznego. Orga-
ny są masowane siłą grawitacji, jak 
również stymulowane do pracy. 
W pozycjach odwróconych mięsień 
sercowy jest masowany poprzez 
ucisk przepony, oraz doskona-
le dotleniony - krew dopływa 
do serca bezwysiłkowo.  Można 
śmiało powiedzieć, że dzięki tej 
praktyce elastyczność aorty i głów-
nych naczyń krwionośnych zostaje 
zachowana z wiekiem.

Z czasem, dzięki asanom odwróco-
nym,  zwiększa się pojemność życio-
wa płuc, a dzięki głębokiemu oddy-
chaniu w tych pozycjach, poprawia 
się krążenie komórek wpływających 
na odporność układu oddechowego 
i immunologicznego.

Wszystk ie asany odwróco-
ne maja wyjątkowy wpływ na 
układ hormonalny i nerwowy,  
można powiedzieć, że relaksu-
ją współczulny układ nerwowy. 
W trakcie wykonywania pozycji 
odwróconych neurony są „wyci-

szane”. W efekcie tego procesu 
uczniowie wchodzą w stan relaksu. 
Niektórzy luzie nie mają problemu 
z nadwagą, inni tyją z łatwością 
– odpowiedzialna za ten stan jest 
tarczyca. W świecy punkt kon-
centracji jest w miejscu, w którym 
znajduje się tarczyca, napływa tam 
dużo krwi, gruczoł jest masowany, 
pobudzany, poprawia się  przemia-
na materii. Ćwiczmy więc pozycje 
odwrócone. 

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

PIKNIK NA WIERZCHOWIU
Piosenki, tańce, dowcipy o kowbojach, występ Gminnej Orkiestry Dętej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele 
GOKIS, malowanie buziek, konkursy z nagrodami to i wiele innych atrakcji przygotowali dla nas organizatorzy. To była 
niezwykle taneczna sobota w Wierzchowiu :-) Wierzchowianie i Wielkowsianki wprowadziły przybyłych gości w świetny 
imprezowy nastrój, który przeniósł się na późne godziny nocne :-) dziękujemy organizatorom za świetną imprezę a przy-
byłym gościom za to, że spędziliście ten czas z nami :-) Gminę reprezentowali Wójt Tadeusz Wójtowicz, przewodniczący 
rady Zbigniew Mazela, dyrektor GOKiS Magdalena Szymańska oraz radni i sołtysi.               www.wielka-wies.pl

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
atrakcyjna działka w Tenczynku. 

15 a plus 2 a drogi dojazdowej.
Działka ze wszystkimi mediami, w pełni ogrodzona, 

płaska, o regularnym kształcie. 
Cena: 240 ty. PLN.

tel. 696 595 118

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

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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ZŁOTA BRAMA
Dawno temu, w niewielkiej wiosce mieszkał ubogi rolnik. Jego jedynym 
dobytkiem była owca, gdyż na inne zwierzęta nie było go stać, a gleba 
była nieurodzajna i dawała mizerne plony.
Pewnej wiosny, gdy w chacie 
nie pozostało już nic do jedze-
nia, rolnik wyszedł przed dom. 
Zastanawiał się, w jaki sposób 
zdobyć pożywienie i nakarmić 
rodzinę. Wtedy jego wzrok 
padł na owcę skubiącą trawę. 
Owca wpatrzyła się w mężczy-
znę, a potem zaczęła się powoli 
oddalać. Cały czas się oglądała, 
więc chłop ruszył za nią. W ten 
sposób dotarli aż do pewnej 
góry. Owca nagle zatrzymała 
się przed bijącym ze szczeliny 
góry źródłem. Rolnik spojrzał 
w szczelinę góry i zaniemówił, 
gdy w środku dostrzegł złoty 
piasek. To było jego wybawienie. 
Nakarmi rodzinę, kupi więcej 
ziemi i zwierząt, i bieda już nigdy 
nie zawita do jego chaty. Ocho-
czo zabrał się do wydobywania 
cennego piasku. Pracował długo, 
a góra złota wciąż rosła. Rolnik 
zapomniał o rodzinie i o celu 
swojej pracy, marzył tylko o tym, 
żeby zdobyć jak najwięcej złota 
i wybudować z niego złotą bramę 
do szczęścia. Pracował tak przez 
wiele dni bez ustanku i zapo-
mniał, że jego żona i dzieci nie 
wytrzymali z głodu. Chciwość 

zaślepiła go całkowicie. 
Dopiero Duch Gór posta-
nowił ukarać rolnika i prze-
rwać to szaleństwo. Góry 
złota zamienił w skały, 
które do dziś nazywane są 
Złotą Bramą. A o ubogim 
chłopie słuch zaginął.

Szkoła Podstawowa  
w Tenczynku 

kl. III b  
Rok szkolny 2016/2017

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW Z TENCZYNKA

Przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego w Tenczynku 
- Grupa Leśne Duszki nauczyciel-
ki Doroty Giszczyńskiej - zajęły 
III miejsce w Plebiscycie Gazety 
Krakowskiej PRZEDSZKOLE NA 
MEDAL i na NAJMILSZĄ GRUPĘ 
w Powiecie Krakowskim. 

Każde dziecko otrzymało pięk-
ny upominek, a grupa dyplom 
i gry edukacyjne. 
Przedszkolaki serdecznie dzię-
kują rodzicom za nominację  
i wszystkim za oddane głosy. 
To wielki sukces i wspaniałe 
wyróżnienie oraz doskonała 
promocja Przedszkola.

Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku

STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO 
A PAULO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ.I 

„DOBRY PRZYKŁAD INSPIRACJĄ DO DZIAŁANIA”
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo jest zawsze otwarte na 
potrzeby i pomoc niepełnosprawnym. Każdego roku podejmuje działania 
wspierające środowisko rodzin opiekujących się osobami z różnymi trudno-
ściami rozwojowymi, mieszkających na terenie gminy Krzeszowice.
Jedną z takich inicjatyw w ostatnich 
miesiącach była propozycja udziału 
w projekcie „Dobry przykład inspi-
racją do działania”. Obejmował 
on promocję idei wolontariatu na 
rzecz niepełnosprawnych.  W tym 
celu zorganizowano szkoleniowy 
wyjazd do Nowego Targu i Jabłon-
ki, by w praktyce pokazać efektyw-
ną pracę dwóch ośrodków, które 
powstały dzięki zaangażowaniu 
rodziców dzieci urodzonych z defi-
cytami i upośledzeniami. 
6 maja, w słoneczny niedzielny 
poranek, grupa licząca 57 osób 
wyruszyła w podróż komforto-
wym autokarem dostosowanym 
do przewozu poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Byli wśród 
nas nie tylko rodzice, opiekunowie, 
rodzeństwo, ale i osoby zawodowo 
zajmujące się wychowaniem niepeł-
nosprawnych.  
Pierwszą placówką, jaką odwie-
dziliśmy, była „Chatka” w Nowym 
Targu, gdzie działa Ośrodek Reha-
bilitacyjno - Edukacyjno- Wycho-
wawczy, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Zespół Wczesne-
go Wspomagania Rozwoju oraz 
Fundacja „Dla Chatki”.  Spotkanie 
poprowadziła pani Grażyna Kukul-
ska, będąca prezesem koła regional-
nego Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną i równocześnie 
dyrektorem ośrodka, prywatnie 
mama niepełnosprawnej, dorosłej 
już Ani. Obecni byli również inni 
przedstawiciele koła.
W trakcie szkolenia dowiedzie-
liśmy się, jak krok po kroku two-
rzyły się struktury nowotarskiego 
oddziału stowarzyszenia.  Pozna-
liśmy też historię miejsca, które 
powstało z potrzeby zapewnienia 
dzieciom właściwej opieki i reha-
bilitacji w przyjaznym dla nich 
otoczeniu. Ośrodek rozwijał się 
przez lata przede wszystkim dzię-
ki determinacji, pracy i wsparciu 
rodziców. Pani Prezes chętnie 
odpowiadała także na nasze pyta-
nia. Na koniec mieliśmy możli-
wość obejrzenia wszystkich sal, 
w których odbywają się każdego 
dnia zajęcia. Byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem profesjonalizmu 
kadry, wszechstronnej stymulacji 
oraz troski o rozwój potencjału 
podopiecznych „Chatki”.
W dalszej drodze zatrzymaliśmy 
się na obiad i mszę św. w Ludź-
mierzu, a na koniec dotarliśmy do 
Jabłonki, gdzie mieści się „Barka”, 
kolejny ośrodek powstały z inspi-
racji rodziców niepełnosprawnych 
dzieci. Szkolenie poprowadziła pani 
Zofia Palenik, prezes koła Polskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną w Jabłonce, prywatnie mama 
niepełnosprawnego Marcina. 
Towarzyszyli jej również pracow-
nicy ośrodka.
Z zapartym tchem słuchali-
śmy opowieści o miejscu, które 
z ruiny zmieniało się stopniowo 
w niezwykły, nowoczesny ośro-
dek. Podziwialiśmy determinację 
i zaangażowanie ludzi tworzących 
tą przestrzeń, tak bardzo przyja-
zną dla niepełnosprawnych. Mul-
timedialna prezentacja obrazująca 
historię „Barki” oraz przywołane 
przykłady osób, które ofiarowały 
swój czas, pracę oraz bezinteresow-
ną pomoc niezwykle nas wzruszyły. 
Mieliśmy także możliwość uzyska-
nia odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia oraz obejrzenia całej placówki 

mieszczącej Ośrodek Rehabilitacyj-
no - Edukacyjno- Wychowawczy, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Zespół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju. To miejsce doskonale 
wyposażone, prowadzone z pełną 
pasją i profesjonalizmem. 
Wracaliśmy do Krzeszowic pełni 
podziwu dla efektów pracy wolon-
tariuszy, ich wspólnego działania 
na rzecz niepełnosprawnych, 
pozytywnego oddziaływania na 
najbliższe otoczenie oraz sukcesów 
w dążeniu do założonych celów. 
Mamy nadzieję, że nowe doświad-
czenia i zdobyta wiedza staną się 
inspiracją do podjęcia aktywności 
na własnym terenie.
Projekt został zrealizowany przez 
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo przy wsparciu 

finansowym Gminy Krzeszowice. 
W imieniu wszystkich uczestników 
serdecznie dziękujemy przedstawi-
cielom Stowarzyszenia oraz Gminy 
za możliwość udziału w projekcie. 
Wyrażamy także wdzięczność dla 
gospodarzy obu ośrodków: pani 
Grażyny Kukulskiej i pani Zofii 
Palenik oraz ich współpracowni-
ków za bezinteresowne, serdeczne 
przyjęcie nas w swoich placówkach, 
podzielenie się doświadczeniami 
i za ogromną zachętę do działania.

Nieformalna	Grupa	Wsparcia	
Dla	Rodziców,	Opiekunów	

i Przyjaciół	Osób	Niepełno-
sprawnych	„Supporto”	 
działająca	przy	Poradni	 

Psychologiczno	–	Pedagogicz-
nej w Krzeszowicach

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna
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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

KOBIECO, MIŁO, PRZYTULNIE – DODAJ WNĘTRZU NUTKI ROMANTYZMU!
Która z pań nie marzyła jako dziecko albo nastolatka o własnym pokoju w romantycznym stylu? Takim stuprocentowo dziewczęcym, 
niczym z amerykańskich filmów – z różowymi ścianami, wielkim, białym łóżkiem, pościelą w różyczki…
Nic dziwnego. Styl romantyczny jest bardzo kobiecy, wzbudza 
pozytywne odczucia i jednocześnie daje wrażenie przytulności. 
– Niestety, w dekorowaniu wnętrza w tym stylu łatwo przesadzić 
– zauważa ekspertka firmy KiK. – Ale ostatecznie to nam ma się 
najbardziej podobać, jak mieszkamy, więc nie warto się ograniczać, 
tylko z powodu „co inni powiedzą” – podkreśla. 
Jeśli marzy nam się aranżacja mieszkania w stylu romantycznym, 
warto po prostu skupić się na kilku sprawdzonych akcentach. – 
Najlepszą, bo uniwersalną, a zarazem wyjątkowo pasującą do tego 
stylu bazą są białe wnętrza lub takie utrzymane w naturalnych 
barwach – drewno zawsze się obroni, a biel to idealne i subtelne 
tło dla romantycznych elementów – mówi ekspertka.
Taka baza znacznie ułatwi nam zadanie, choć nie jest niezbędna, 
bo romantyczny styl tak naprawdę w dużej mierze zależy od 
umiejętnie dobranych dodatków.

Zasłony i kwiaty
Jednym z nich mogą być białe, bardzo delikatne, a jednocześnie 
ukrywające nasze wnętrza przed spojrzeniami ciekawskich prze-
chodniów czy sąsiadów zasłony z tiulu lub muślinu. Świetnie 
przepuszczają światło, a przy tym są zwiewne i miękkie – proste, 
a przy tym romantyczne same w sobie. A do tego niedrogie i nie 
trzeba koniecznie szyć ich na wymiar, bo to na tyle popularne 
rozwiązanie, że gotowe zasłony można kupić nawet w marketach 
budowlanych i wielu sklepach z wyposażeniem wnętrz.
Co jeszcze? – Kwiaty. Dużo kwiatów. Zwłaszcza na tkaninach. 
W kuchni wystarczy wzorzysty bieżnik, a w salonie obrus. 
A w sypialni oczywiście pościel. Nie musi być koniecznie różowa 
czy czerwona. Szara w różyczki też prezentuje się nad wyraz 
romantycznie i przytulnie. A jeśli na przykład mąż nie chce spać 
pod kołdrą w kwiaty? – Groszki, subtelne paski albo po prostu 
czysta biel to również wzory (lub ich brak), które świetnie nada-
dzą się do romantycznych wnętrz – podpowiada ekspertka KiK.
No i nie można zapomnieć o prawdziwych kwiatach – mniejszych, 
większych kompozycjach – ustawionych na stoliku, komodzie 
albo nawet na podłodze. Co wkładamy do wazonów? Tu wszyst-
kie chwyty dozwolone – czerwone róże, żółte słoneczniki, białe 
goździki, a może kwiaty prosto z naszego ogrodu… Wybierzmy 
to, co nam się podoba.

Kluczowe drobiazgi
Mając taką romantyczną podstawę (pamiętamy, że w tym stylu 
łatwo o przesadę i „babciny” wygląd), pozostaje już właściwie 
tylko zadbać o drobiazgi. Wygodne poduszki do siedzenia zamiast 

kosztownej wymiany tapicerki na krzesłach, okrągła taca z drewna 
pomalowanego na biało – idealna do popołudniowego lenistwa 
z kawą lub herbatą i słodkościami, a do tego jeszcze trochę świec 
(w dowolnych kształtach, rozmiarach i zapachach), lampek lub 
lampionów. 
– W stylu romantycznym odpowiednie światło ma ogromne zna-
czenie. Powinno być jasne, ale jednocześnie „miękkie” i ciepłe. 
Stąd muślinowe, przejrzyste zasłony czy świece, bo blask ognia 
jest dosłownie i w przenośni ciepły. Warto zainwestować też 

w takie lampki, które będą dawać raczej żółte, o wiele bardziej 
przytulne światło niż białe – radzi ekspertka KiK. – To drobiazg, 
który na pierwszy rzut oka może się wydawać nieistotny, ale 
w rzeczywistości odpowiednie oświetlenie obi ogromną różnicę 
i wpływa na wygląd całego wnętrza –  podsumowuje.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

"Gwarek Małopolski" dystrybuowany jest  w miejscowościach:

redakcja@gwarek-malopolski.pl • reklama@gwarek-malopolski.pl
 696 595 118 • 796 351 499

Gmina Jerzmanowice-Przeginia:
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary

Gmina Krzeszowice:
Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,

Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, 
Wola Filipowska, Zalas.

Gmina Liszki:
Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, 
Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice.

Gmina Wielka Wieś:
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica,

Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie.
Gmina Zabierzów:

Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 

Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

SOLIDNY KOLPORTAŻ 

PONAD 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA ZASIĘGU REKLAMY 
PRZEZ PUBLIKACJE W „GWARKU OLKUSKIM” I „GWARKU ZAWIERCIAŃSKIM”

ATRAKCYJNE CENY I RABATY, REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!
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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 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
6. Dom 100 m kw w Tenczynku, działka 7a. Cena: 238 tys. PLN.
7. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 475 tys. PLN.
8. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

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

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 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 a w Siedlcu. Cena: 89 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
35. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
36. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
37. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
38. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
39. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 240 tys. PLN.

40. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
42. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość 

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

43. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
44. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
45. Działka usługowo - budowlana M1U 13,5 a w Młynce. Cena: 180 tys. PLN.
46. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
47. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
49. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
50. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
51. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
52. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
53. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
54. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
55. 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. 
56. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
57. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
58. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
59. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
60. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
61. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
63. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
64. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
65. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
66. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
67. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

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

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

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

185 tys. PLN. 

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

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
73. 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. 
74. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
75. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
76. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
77. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
78. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
79. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
80. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
81. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
82. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
83. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

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

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

Cena za m-c: 1200 PLN plus media.
90. 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
91. 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.
92. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
93. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
94. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
95. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
96. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
97. 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



14 Informacje, Reklamy

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
INIEMAMOCNI 2	[2D,	3D	dubbing]	PREMIERA

•	18.07	–	20.07	godz.	15.30	3D	dubbing,	18.00	2D	dubbing	•
•	21.07	–	22.07	godz.	13.00	2D	dubbing,	15.30	3D	dubbing,	18.00	2D	dubbing	•	

•	23.07	–	26.07	godz.	15.30	3D	dubbing,	18.00	2D	dubbing	•
czas	projekcji:	126	min.;	prod.	USA	–	b/o;	gatunek:	animacja/przygodowy;	reżyseria:	Brad	Bird

Cena	biletu:2D	Piątek	–	Niedziela	i Święta:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	
Poniedziałek	-	Niedziela:	12	zł	(bilet	rodzinny	-	min.	5	osób)	

Cena	biletu:3D	Piątek	–	Niedziela	i Święta:	norm.	20,00	zł,	ulg.	17,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	17,00	zł.

ZIMNA WOJNA
•	18.07	–	19.07	godz.	20.30	•

czas	projekcji:	90	min.;	prod.	Polska/Francja/W.B.	–	15	lat;	gatunek:	dramat;	reżyseria:	Paweł	Pawlikowski
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)

SICARIO 2. SOLDADO	PREMIERA
•	20.07	–	26.07	godz.	20.30	•	27.07	–	2.08	godz.	20.15	•

czas	projekcji:	125	min.	;	prod.	USA/Włochy	–	15	lat;	gatunek:	akcja;	reżyseria:	Stefano	Sollina
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)	

WYSZCZEKANI	[2D	dubbing]
•	27.07	–	2.08	godz.	16.00,	18.00	•

czas	projekcji:	95	min.;	prod.	USA	–	b/o;	gatunek:	komedia;	reżyseria:	Raja	Gosnell
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
„INIEMAMOCNI 2”	(premiera)	(dubb	pl)	 

•	18.07,	20.07,	25.07	-	2D	16:00,	3D	18:30	•	19.07,	24.07,	26.07	-	3D	16:00,	2D	18:30	• 
•	21.07	-	3D	15:00,	3D	17:30	•	22.07	-	2D	15:00,	2D	17:30	• 

czas	trwania:	124	min,	animowany,	USA;	Cena	biletów-	14	zł	i 12	zł	-	wersja	2D,	20	zł	i 17	zł	-	wersja	3D

(premiera) „MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN” (napisy pl) 
•	27.07,	28.07,	29.07,	31.07,	1.08,	2.08,	3.08,	4.08,	5.08,	7.08,	8.08,	9.08		-	16:00,	18:15,	20:30	• 

•	10.08,	11.08,	12.08,	14.08,	15.08,	16.08	-	20:00	• 
czas	trwania:	114	min,	romans/musical,	USA;	Cena	biletów-	14	zł	i 12	zł

 „41 DNI NADZIEI” (napisy pl) 
•	18.07	-	21:00	• 

czas trwania: 100 min, dramat oparty o fakty,	USA;	Cena	biletów-	14	zł	i 12	zł

„SICARIO 2: SOLDADO” (napisy pl) 
•	20.07,	24.07,	25.07,	26.07	-	21:00	•	21.07,	22.07	-	20:00	• 

czas	trwania:	122	min,	dramat	sens./akcja,	USA;	Cena	biletów-	14	zł	i 12	zł

KINO	LETNIE	„PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA” (dubb	pl) 
•	31.07,	2.08	-	10:00	•	1.08,	3.08,	4.08	-	14:00	• 

czas	trwania:	90	min,	animowany,	Niemcy;	Cena	biletów	-	7	zł	wszystkie

KINO	LETNIE	„KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI” (dubb	pl) 
•	1.08,	3.07	-	10:00	•	31.07,	2.08,	5.08	-	14:00	• 

czas	trwania:	90	min,	animowany,	USA;	Cena	biletów-	10	zł	wszystkie

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

ZAPRASZAMY MIESZKANKI POWIATU KRAKOWSKIEGO DO ZGŁOSZEŃ  
NA BEZPŁATNE BADANIA  W DNIU  9 SIERPNIA 2018 R – SP ZOZ – LISZKI 427:

Zakres	badań:
-	dla	pań	w wieku	40-49	lat	-	badanie	bezpłatne	co	2	lata
-	dla	pań	w wieku	powyżej	69	lat	badanie	bezpłatne	co	rok

Dla	Pań	w wieku	50-69	lat	bezpłatne	badania	mammograficzne	co	24	miesiące		-	finanso-
wane	przez	NFZ

BADANIA	TARCZYCY:		od	11.	00		do	17.	00	-	USG	tarczycy	z oznaczeniem	poziomu	TSH	w 
krwi	-	dla	pań	w wieku	powyżej	25	roku	życia

ILOŚĆ	BADAŃ	OGRANICZONA!
Zapraszamy	do	zgłoszeń	tel:	12	6330218,		503	777	651	•	 

WYKONAWCA	BADAŃ:		CENTRUM	MEDYCZNE	MASZACHABA 
Badania	są	finansowane	przez	Powiat	Krakowski



15Informacje, Reklamy

Wydawca:  
"Gwarek" Media & Nieruchomości  

Sylwia Mossakowska
Biuro redakcji:  

32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 
tel. 696 595 118, 796 351 499

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

"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 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.

BONUS
Miły,	kontaktowy,	wesoły,	łagodny,	obyty,	bardzo	ładny	pies,	który	świetnie	odnajduje	się	na	wszelkich	
psich	imprezach.	Żadnego	strachu	czy	zahamowań.	Dla	osoby	lubiącej	ruch	mógłby	być	doskonałym	
towarzyszem	do	aktywnego	spędzania	wolnego	czasu.	Jest	bardzo	inteligentny,	szybko	się	uczy.	
Tak	naprawdę	to	chyba	pies	bez	wad,	więc	dlaczego	jeszcze	nie	ma	domu?	Szkoda	psa...	Bonus	ma	
2-3	lata,	waży	35	kg.	Czeka	na	dom	w naszym	fundacyjnym	przytulisku.	
Tel. 783 553 197.

RETKA
Retka	to	bardzo	fajna,	młoda,	energiczna	suczka,	kulka	pozytywnej	energii:)	Na	pewno	będzie	świetną	
towarzyszką	dla	osób	aktywnych,	które	lubią	spacerować	i spędzać	dużo	czasu	na	świeżym	powie-
trzu.	Po	pierwszych	chwilach	radości	Retka	uspokaja	się,	rozdaje	buziaki	i przytula	do	opiekunów.	
Jest bardzo bystra i inteligentna, a jej	energię	można	szybko	skierować	na	posłuszeństwo	i wydobyć	
z niej	najlepsze	cechy.Sunia	jest	bardzo	łagodna,	odnajdzie	się	w rodzinie z dziećmi,	ale	koniecznie	
musi	mieć	ruch.	Retka	waży	około	17-18	kg,	ma	około	1-1,5	roku.
 

ERA I ESKA
Dwie	piękne	młode	siostry,	które	całe	swoje	życie	spędziły	w schronisku...	Nigdy	nie	miały	domu	ani	
człowieka	na	wyłączność.	Bardzo	ze	sobą	zżyte,	radosne,	łagodne.	Jedna	trochę	wycofana	i naśladu-
jąca	siostrę	we	wszystkim.	Szukamy	im	wspólnego	domu	i kogoś,	przy	którym	mogłyby	poczuć	co	to	
prawdziwy	dom.	Suczki	czekają	na	adopcję	w naszym	fundacyjnym	przytulisku.	
Tel. 783 553 197.

IPSILON
Ipsi	to	bardzo	kochany,	przyjazny,	przemiły	i oddany	ludziom	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,	miękki.	Bardzo	przyjemnie	jest	zanurzać	
dłonie	w jego	sierści.	Ipsi	bez	problemu	dogaduje	się	z innymi	psami,	jest	łagodny,	bardzo	towarzy-
ski.	Pięknie	spaceruje	na	smyczy.	Jest	genialnym	towarzyszem	wycieczek	i spacerów.	Ipsi	ma	ok.	3,	
maksymalnie	4	lata,	waży	ok.	23-24	kg.	Budową	i usposobieniem	przypomina	psy	w typie labradora.

KALU VEL TURBACZ
Znaleziony	pod	Turbaczem,	nieogarnięty	jeszcze	dzieciak:)	Fiu,	fiu	i zabawa tylko w głowie.	Łagodny,	
przyjacielsko	nastawiony	do	ludzi	i innych	psów.	Pomieszanie	z poplątaniem	ogara	i gończego:)	Musi	
mieć	zapewnioną	odpowiednią	dawkę	ruchu	i zainteresowania	ze	strony	przyszłego	opiekuna.	Nie	
znamy	jego	reakcji	na	koty,	ale	podejrzewamy,	że	pewnie	chciałby	się	z nimi	bawić.	Turbacz	 jest	
młodziutki,	nie	ma	jeszcze	roku.	Czeka	na	adopcję	w naszym	fundacyjnym	przytulisku.	
Tel. 783 553 197.

CRETKA
W schronisku	Psie	Pole	na	własny	domek	czeka	także	
wiele	szczeniąt	i kociąt.	Dziś	przedstawiamy	Cretkę	-	
kochaną,	milutką,	cudowną,	8-9	tygodniową	koteczkę.	
Jedyną,	która	jest	już	teraz	gotowa	do	adopcji,	reszta	
jest jeszcze mniejsza. Koteczka jest zaszczepiona, 
odrobaczona,	odpchlona	i zaczipowana.

FARO
Przedstawiamy	Faro	-	przepięknego,	bardzo	grzecznego	psiaka	w typie	pointera.	Faro	jest	delikatny,	
wrażliwy,	zupełnie	nie	odnajduje	się	w schroniskowej	rzeczywistości.
Potrzebuje	domu,	ruchu,	biegania.	Faro	waży	ok.	25	kg	i pomimo,	iż	nie	jest	już	najmłodszym	psem	
(ok.	9	lat),	nadal	mocno	ujawnia	swoje	myśliwskie	cechy.	Potrafi	szybko	biegać	i całkiem	jak	pointery	
intensywnie	pracuje	nosem.	Faro	bardzo	tęskni	i czeka	na	swojego	człowieka,	ale	ten	niestety	się	po	
niego	nie	zgłasza.	A piesek	na	pewno	miał	dom	-	jest	czysty,	nauczony	życia	z ludźmi,	bardzo	karny.	
Pięknie	chodzi	na	smyczy,	wykonuje	podstawowe	polecenia,	nie	wykazuje	najmniejszej	agresji.	
Bez	problemu	dogaduje	się	z innymi	pieskami,	jest	pogodny.	Może	zamieszkać	z drugim	psiakiem.

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

AUTO 
DO

ŚLUBU!

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

696 479 968 


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
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Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

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

RABAT
NA OKNO Z ROLETĄ*

*  Szczegóły w salonach sprzedaży, promocja trwa od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

www.oknoplast.com.pl

PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, kom. 606 633 791
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl


