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KOLOROWO I WYGODNIE LATEM  
– POSTAW NA BOHO!

Latem zależy nam na tym, aby ubrania były wygodne, przewiewne i żebyśmy 
czuli się w nich swobodnie. Słońce sprzyja wytwarzaniu endorfiny, a my – 
znudzeni wielomiesięczną szarówką za oknem – chętnie sięgamy po kolorowe 
stylizacje. Nic więc dziwnego, że w tym okresie dużą popularnością cieszy 
się styl boho, który łączy ze sobą surferski luz z hipisowskim bogactwem 
kolorów. No i każdy może wyglądać w nim szałowo!
Styl boho przewija się w modzie już od póź-
nych lat 60. Od tamtej pory, tak jak i każdy 
trend, znikał by potem pojawić się w nowszej, 
ulepszonej odsłonie. Kilkanaście lat temu 
powrócił do łask i stał się wiernym przyja-
cielem wielu kobiet.  
Ale co właściwie kryje się pod tą tajemniczą 
nazwą? Boho to skrót od słowa bohema, które 
określało środowisko artystyczne chętnie spę-

dzające czas na zabawie i odrzucające ogólnie 
przyjęte normy. Towarzystwo to budziło wiele 
kontrowersji wśród mieszczan. Co prawda 
dziś odbiór stylu boho już nie jest tak kon-
trowersyjny, ale sama konwencja zachowała 
w sobie cechy bohemy, takie jak wolność, 
niezależność, lekkość.

ciąg dalszy na str. 2

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. 

tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

DO SPRZEDANIA
piękna DZIAŁKA BUDOWLANA 

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

Wydane WZ oraz pozwolenie na budowę.
Cena: 79 tys. PLN

tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
PRZYTULNY DOM 

do zamieszkania od zaraz
5 km od Krzeszowic

o pow. 130 m kw, działka 5 a.
Cena: 370 tys. PLN.
tel. 696 595 118

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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JAKIEGO PSYCHOTERAPEUTĘ WYBRAĆ?
W gąszczu różnych pojęć związanych z osobami zajmującymi się pomocą psychologiczną trudno odnaleźć nie 
tylko właściwe nazwy zawodów (o tym czym różni się psycholog od psychoterapeuty pisałam w poprzednich 
miesiącach), ale też konkretne kryteria, którymi warto kierować się wybierając profesjonalistę. Ustawa o za-
wodzie psychologa została uchwalona kilkanaście lat temu, a ciągle nie weszła w życie. Regulacji prawnych 
dotyczących zawodu psychoterapeuty, poza zakładami opieki zdrowotnej, w ogóle nie podjęto. O to kilka 
kryteriów, które pozwolą odróżnić specjalistę od szarlatana.

1. Wykształcenie. 
Psychoterapeuta nie musi być 
psychologiem, może być magi-
strem innego kierunku humani-
stycznego lub lekarzem, w toku 
kształcenia musi wtedy uzupeł-
nić wiedzę z zakresu psychologii 
klinicznej. To, na co koniecznie 
trzeba zwrócić uwagę, to czy 
psychoterapeuta ukończył (lub 
zrealizował min. dwa lata) czte-
roletniego szkolenia psychotera-
peutycznego, najlepiej rekomen-
dowanego przez jedno z dużych 
stowarzyszeń branżowych – 
Polskie Towarzystwo Psycholo-
giczne lub Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne. Podczas takiego 
szkolenia terapeuta zdobywa nie 
tylko wiedzę, ale przede wszyst-
kim umiejętności konieczne do 
prowadzenia procesu terapeu-
tycznego. Rekomendacja kursu 
przez duże stowarzyszenie jest 
ważna. W naszym kraju wystar-
czy 15 osób, żeby założyć dowol-
ne stowarzyszenie. Zdarzają się 
sytuacje założenia takich orga-
nizacji tylko po to, żeby własna 
działalność wyglądała „poważ-

niej”. Warto poświęcić kilka 
chwil w Internecie, żeby spraw-
dzić, czy terapeuta, do którego 
chcemy się udać ukończył szko-
łę, za którą stoi jakaś znacząca 
instytucja naukowa, posiadająca 
kodeks etyczny.

2. Sposób pracy. 
Psychoterapeuci w zależności od 
szkoły, którą reprezentują, pra-
cują na różne sposoby. Mimo, że 
cele terapeutyczne są podobne, 
dróg do ich osiągnięcia może być 
wiele. To, jak się czujemy w okre-
ślonym modelu pracy często jest 
trudne do sprawdzenia inaczej 
niż przez wypróbowanie. Warto 
jednak liczyć się z tym, że tera-
peuci pracują w kilku modelach 
i można dowiedzieć się czegoś 
o nich przed pójściem na kon-
sultację. Pierwsze spotkania kon-
sultacyjne (konsultacje zawsze 
poprzedzają terapię, czasem jest 
to jedno spotkanie, częściej kil-
ka) służą nie tylko wstępnej dia-
gnozie, ale też określeniu na ile 
klient czuje się dobrze w propo-
nowanym przez terapeutę modelu 
pracy. Na styl pracy wpływają też 

cechy terapeuty – temperament, 
płeć – dla niektórych będzie 
mieć znaczenie, dla innych nie. 
Kluczowe jest to, żeby można 
się było czuć względnie swo-
bodnie. Każdy psychoterapeuta 
pracujący zgodnie ze sztuką musi 
przejść własną psychoterapię i być 
uważnym na swoje wewnętrzne 
procesy. Doświadczenie (i bada-
nia dotyczące skuteczności psy-
choterapii) pokazuje, że to, czy 
klient zwyczajnie dobrze się czu-
je z danym specjalistą (i potra-
fi z nim współpracować) bywa 
ważniejsze niż reprezentowana 
szkoła.

3. Superwizje. 
To niezwykle ważna część pra-
cy psychoterapeuty. Można 
powiedzieć, że terapeuta nie 
korzystający z superwizji jest 
niebezpieczny. Superwizor to 
doświadczony terapeuta, które-
go umiejętności i doświadczenie 
są potwierdzone dokumentami 
potwierdzającymi prawo do peł-
nienia tej roli (w oparciu o duże 
stowarzyszenia branżowe). Każ-
dy terapeuta (nawet ten, który 

sam jest superwizorem) powinien 
regularnie spotykać się i omawiać 
swoją pracę z takim specjalistą. 
Sprzyja to rozwojowi umiejętno-
ści zawodowych, przeciwdziała 
usztywnieniu jakiegoś sposobu 
widzenia klienta, upieraniu się 
przy czymś, co może być błę-
dem. Superwizora, tak samo jak 
psychoterapeutów, obowiązuje 
tajemnica zawodowa. 

Wybieranie terapeuty dla siebie 
dlatego, że ma miły głos, zdjęcia 
gabinetu w Internecie wyglądają 
przyjemnie, a znajomy polecał, 
może zwieść nas na manowce. Po 
pierwsze to, co ujęło znajomego 
może nie pasować do innej osoby, 
innej sytuacji. Warto sprawdzić 
czy wybierając trafiamy do spe-
cjalisty, w końcu rozpoczynając 
psychoterapię powierzamy swo-
je wnętrze obcej osobie. Niech 
to będzie ktoś, komu naprawdę 
można zaufać. 

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

1882 STREET COFFEE - TRADYCYJNA WŁOSKA KAWA W MIEJSKIM WYDANIU
PIERWSZY W POLSCE PILOTAŻOWY KONCEPT CAFFÈ VERGNANO JUŻ W KRAKOWIE
W Krakowie, pod Nowohuckim Centrum Kultury, pojawił się wyjątkowy kawowy koncept: 1882 Street Coffee. To pierwszy tego typu projekt Caffè Ver-
gnano w Polsce i na świecie, łączący tradycję najstarszej, rodzinnej palarni kawy we Włoszech z miejską modą na Street Food.
Caffè Vergnano 1882 to najstarsza palarnia kawy we Włoszech, od 
czterech pokoleń rozwijana przez rodzinę Vergnano. Od niewielkiego 
sklepiku, otworzonego w 1882 roku w pobliżu Turynu, poprzez 
zakup plantacji kawy w Kenii w 1930 roku, aż po 70 kawiarni 
w 19 krajach – rodzina Vergnano konsekwentnie eksportuje na 
świat kulturę autentycznego, włoskiego espresso. Kawiarnie Caffè 
Vergnano 1882 otwarto w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, 
od Singapuru i Londynu, poprzez Dubaj, aż po Boston. Każda 
kawiarnia jest z jednej strony odbiciem najważniejszych wartości 
kultywowanych przez rodzinną firmę, z drugiej zaś, każdy projekt 
jest niepowtarzalny – łączy w sobie wizerunek Caffè Vergnano 
z kontekstem miejskim i kulturowym, w którym się znajduje. Nie 
inaczej jest w Krakowie.
1882 Street Coffee, to pierwszy w Polsce i na świecie projekt firmy 
Caffè Vergnano typu „container”. W punkcie kawiarnianym, zlo-
kalizowanym w jednym z popularnych krakowskich food parków, 
połączono idee z pozoru bardzo odległe: wieloletnią tradycję i świetną 
jakość najstarszej włoskiej kawy z nowoczesną i popularną w Polsce 
filozofią street food. Mobilny kontener kawowy, wyposażony został 
w doskonałą jakościowo aparaturę do przyrządzania klasycznego 
włoskiego espresso, aromatycznego americano czy lekkiego latte. 
Wzorem innych, zbudowanych w tradycyjnym modelu kawiarni 
Caffe Vergnano rozsianych po świecie, również przy tym nowa-
torskim koncepcie nie zapomniano o lokalnych akcentach – poza 
kawą można zamówić chociażby kultowy krakowski obwarzanek 
ze świeżymi dodatkami. 
- Otwierając pierwszy, pilotażowy lokal Caffè Vergnano w kon-
cepcie 1882 Street Coffee w Krakowie, chcemy popularyzować 
kulturę kawy w Polsce. Food trucki to format obecnie niezwykle 
w Polsce popularny. Food truck parki, street foodowe festiwale 
– to jest wielki, popularny ruch, w który chcemy się wpisać. Ale 
w naszym koncepcie chodzi też o coś więcej. Dzięki projektowi 
kontenerowemu możemy serwować produkty najwyższej jakości 
w rozsądnych cenach. To jest nasza odpowiedź na popularne 
sieciówki. I to jest nasza misja od pokoleń – pokazać prawdziwe 
oblicze włoskiej kawy  – mówi Carolina Vergnano odpowiedzialna 
za rozwój sieci na świecie. - Mamy nadzieję, że dzięki udanemu 
pilotażowi w Krakowie projekt rozwinie się nie tylko na inne 
miasta w Polsce, ale również na skalę globalną. Naszym celem 
jest, aby filiżanka wysokiej jakości kawy przestała być luksusem, 
a stała się przyjemną codziennością.

Ciekawostki z menu 1882 Street Coffee

1882 Street Coffee to nie tylko tradycyjna włoska kawa. W menu znaj-
dzie się również miejsce dla innowacyjnych pozycji. Jedną z nich będzie 
Cold Brew, czyli kawa „parzona”, a w zasadzie macerowana na zimno. 
Cold Brew przygotowywane będzie w 1882 Street Coffee z etiopskich 
ziaren kawy, podawane w idealnej temperaturze wprost z nalewaka. 
Bariści Caffè Vergnano, dzięki profesjonalnej linii blenderów napowie-
trzających, przygotują również absolutny „must have”, jeśli chodzi o letnią 
ofertę kawową. Będzie to orzeźwiająca, zimna kawa przygotowywana 
na bazie chłodnego mleka o idealnej konsystencji. Dopełnieniem letniej 
oferty będzie naturalna, mrożona herbata zrobiona ze specjalnych 
mieszanek suszu owocowego. 
Ciekawą pozycją w menu będzie również kawa serwowana w waflu – 
smaczna, a jednocześnie całkowicie przyjazna dla środowiska alterna-
tywa dla kubka jednorazowego, transformująca espresso czy cappuccino 
w kompletny deser. To jeden ze sposobów wdrażania przez Caffè 
Vergnano nowej, światowej polityki przyjaznej środowisku. Polski 
projekt kontenerowy jest tego najlepszym przykładem. 
 - Naprawianie świata postanowiliśmy zacząć od siebie, wdrażając 
projekt Zero Waste.  Punkt w Krakowie jest w 100% przyjazny dla 
środowiska. Już sam kontener, w którym znajduje się nasza kawiarnia 
jest przecież produktem odzyskanym – mówi Piotr Żurek, Espresso 
Service Polska, zaangażowany w rozwój nowego konceptu w naszym 
kraju. – Cała oferta zimnych napojów przygotowywana jest w szkle wie-
lokrotnego użytku, a serwowana w biodegradowalnych opakowaniach. 
Dajemy też drugie życie zaparzonym już ziarnom kawy, wykorzystując 
je jako nawóz, a także – uwaga! - nagradzamy zniżką klientów, którzy 
przyjdą do nas z własnym kubkiem! – dodaje Piotr Żurek.

– Styl boho jest tak pociąga-
jący z powodu swojej lekkości 
i wolności, którą symbolizuje. 
Dominują w nim wygodne 
fasony i kolorowe wzory. 
Do tego masa ciekawych 
dodatków, które pozwalają 
na stworzenie niepowta-
rzalnych stylizacji. Boho 
jest idealnym wariantem dla 
wszystkich tych, którzy cenią 
sobie wygodę, a przy tym chcą 
poprzez modę wyrażać swoje 
barwne wnętrze – mówi sty-
listka Kik.
Boho łączy w sobie całą masę 
charakterystycznych elemen-
tów garderoby. Znajdziemy 
tu zarówno luźne sukienki 
i spódnice, jak i szerokie 
spodnie, a także szorty i rurki. 
Poza tym jeansowe kurtki lub 
futrzane kamizelki, a do tego 
dodatki, które każdej styliza-
cji potrafią nadać niepowta-
rzalny szyk. Mamy tu więc 
do wyboru torby z frędzlami 
sandały z rzemykami, botki 
oraz kolorową biżuterię. 
Co prawda mnogość kolorów 
i wzorów niektórych może 
przytłoczyć, jednak i dla nich 
boho ma swoją odpowiedź. 
Istnieje bowiem druga szko-
ła, która bazuje na stonowa-
nych, pastelowych barwach, 
więc każdy znajdzie coś dla 
siebie! Zresztą w modzie nie 
chodzi przecież o kopiowa-
nie trendów, ale czerpanie 
z nich w sposób, który nam 
najbardziej odpowiada i któ-
ry pomoże pokazać co nam 
w duszy gra! 

Styl ten jest często określany 
jako festiwalowy. I nie ma 
się co dziwić. W końcu co 
bardziej kojarzy się z beztro-
ską i wolnością niż właśnie 
festiwale. A na tego typu 
imprezach zależy nam, aby 
wyglądać zjawiskowo i żeby 
ubrania nie krępowały nam 
ruchów, gdy będziemy tańczyć 
do ulubionych utworów. 
To nie wszystkie zalety tego 
stylu. Stylistka KiK podkre-
śla, że jest to opcja na każdą 
kieszeń – Boho wielokrotnie 
królowało na wybiegach naj-
większych domów mody, ale 
jego elementy łatwo można 
skompletować w sieciówkach 
lub second handach i już za 
niewielkie pieniądze poczuć 
się jak prawdziwa gwiazda!

CIĄG DALSZY ZE STR.1

KOLOROWO I WYGODNIE 
LATEM – POSTAW NA BOHO!
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co za nami, co przed nami
Można powiedzieć że jesteśmy w połowie sezonu, chociaż sezon na offroad tak naprawdę nigdy 
się nie kończy. Wiosna i lato tego roku są wyjątkowo suche, co nie ułatwia układania tras obfitu-
jących w atrakcje do których zobowiązuje nas nazwa, ale robimy co się da, żeby się wywiązać :) 
Możemy zatem zrobić małe podsumowanie naszych dotychczasowych osiągnięć i dalszych  planów.

Kilka wyjazdów już za nami, na niektórych trasach 
byliśmy już kilkakrotnie, ale nigdy nie były takie same. 
Najczęściej objeżdzaliśmy trasę północną, każdora-
zowo nieco zmieniając jej przebieg aby maksymalnie 
wykorzystać  najciekawsze walory. Trasy południowa i 
wschodnia również posiadają wiele możliwości mody-
fikacji, także mamy wiele planów na kolejne terminy. 
Trasa zachodnia – to jeszcze przed nami.
Za nami natomiast również pierwsza dwudniowa 
impreza- pierwszy raz nocny odcinek, pierwszy raz 
walka o pieczątki, pierwszy biwak i nocna biesiada w 
plenerze. 
Pomimo panujących upałów, poza zakopywaniem 
w piachu regularnie udaje nam  się również potopić 
samochody w błocie. Uczestnicy dopisują zapewniając 
znakomitą  zabawę w atmosferze wzajemnej pomocy 
która wielokrotnie jest potrzebna.
Co dalej? Najbliższy termin to 25 sierpnia – pierwsza 
całonocna jazda. Startujemy wieczorem i jedziemy 
do wschodu słońca albo i dłużej. Kolejne terminy w 
ustaleniu, ale planujemy trasy wschodnią i południową 
gdzie już dosyć dawno nie byliśmy. Zatem jeśli macie 
ochotę poznawać Jurę offroadowo - śledźcie naszą 
stronę www.16kiloblota.pl i facebook gdzie możecie 
znaleźć relacje z dotychczasowych wyjazdów i aktu-
alności o kolejnych. 
Zapraszamy!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
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Olga Tokarczuk : Opowiadania bizarne 
Świat staje się coraz bardziej bizarny. Najnow-
szy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk. Zaskaku-
jące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki 
którym inaczej spojrzymy na otaczającą nas 
rzeczywistość Pochodzące z języka francu-
skiego słowo „bizarre” znaczy: dziwny, zmien-
ny, ale też śmieszny i niezwykły.

Agata Parafjańczuk : Afgański tryptyk                                         
To opowieść o wojnie, ambicji i skomplikowa-
nych ludzkich losach. W cieniu Hindukuszu krzy-
żują się drogi żołnierzy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego i partyzanta z oddziału Ahmada 
Szacha Masuda, Lwa z Pandżisziru. Problemy, 
z którymi przyjdzie się im   zmierzyć znacznie 
przekroczą to, na co przygotowywały ich przed-
misyjne szkolenia. W czasach, kiedy Afganistan 
stał się areną, na której ścierały się światowe 
potęgi, cena zachowania człowieczeństwa oka-
zywała się niekiedy bardzo wysoka.

Douglas Preston : Zaginione Miasto Boga Małp
Zapierająca dech historia pionierskiej eks-
pedycji w serce najbardziej niebezpiecznej 
dżungli świata w poszukiwaniu legendarnego 
przeklętego Białego Miasta. Lasy Mosquitii w 
Hondurasie to najgęstsza i najtrudniej dostęp-
na dżungla świata, pełna jadowitych węży, 
jaguarów czy muchówek, roznoszących „biały 
trąd”. Właśnie tam miało istnieć legendarne 
Miasto Boga Małp, bogate i nagle opuszczone, 
jeszcze przed przybyciem konkwistadorów – 
wedle legendy przeklęte.

Katarzyna Bonda : Czerwony pająk                                                         
Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona 
przez nieznanych sprawców i mimo wzmo-
żonych wysiłków policji nie udaje się jej od-
naleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, 
że porwanie dziewczynki jest powiązane z 
zagadkowym samobójstwem byłego ofice-
ra wywiadu, pseudonim „Dziadek”, niegdyś 
przełożonego Załuskiej. To w jego posiadaniu 
znajdowało się archiwum kompromitujące naj-
ważniejszych polskich polityków.

Agata Polte : To, czego nie widać                                                     
W swojej debiutanckiej powieści autorka po-
rusza bardzo trudny i niesamowicie ważny 
temat, jakim są relacje rodzinne. I to w tym 
najgorszym wydaniu. Główna bohaterka, Mal-
wina zmaga się z depresją, choć do końca sama 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdego dnia jej 
własna matka znęca się nad nią psychicznie, 
doprowadzając do tego, że dziewczyna prze-
staje wierzyć w siebie i podporządkowuje się 
wszystkiemu, co jest od niej wymagane. A mat-
ka wymaga naprawdę wiele…

Małgorzata Rogala : Kopia doskonała                                                   
Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do 
Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. 
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 – początku-
jącą prywatną detektyw.

Marta Krzemińska :  
Królik Franek i historia nieśmiałego misia                                            

Franek chodzi do przedszkola, ma wielu przyja-
ciół i masę różnych przygód. Musi też rozprawiać 
się ze swoimi codziennymi emocjami, takimi jak 
złość, smutek czy strach. Z wrodzoną ciekawością 
szuka na nie sposobu. Królik Franek to seria pięk-
nie ilustrowanych książek, z których każda zawie-
ra na końcu pytania i odpowiedzi, odnoszące się 
do danego zagadnienia, konsultowane z psycho-
logiem dziecięcym.

Maja Lunde : Błękit
Błękit to drugi tom cyklu powieściowego, rozpoczę-
tego bestsellerową „Historią pszczół”, którego głów-
nym tematem są zmiany klimatu i degradacja środo-
wiska naturalnego. Zbudowana z dwóch równolegle 
prowadzonych i łączących się w zaskakujący sposób 
wątków powieść potwierdza pisarski kunszt Mai Lun-
de. Norweżka, jak nikt inny potrafi zgłębić meandry 
ludzkiej psychiki. Jednocześnie przekazuje nam, głu-
chym na wołanie dzikiej przyrody czytelnikom, prze-
rażające ostrzeżenie – jeśli nie zaczniemy szanować 
otaczającej nas natury, zginiemy razem z nią.

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

Tel. 601 417 208

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
atrakcyjna działka w Tenczynku 

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

płaska, o regularnym kształcie. 
NOWA CENA: 210 tys. PLN.

tel. 696 595 118

INWESTYCJA POD WYNAJEM MIESZKAŃ,  BIURA ITP.
Do sprzedania duży dom 

w Krzeszowicach  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.

NOWA CENA: 460 tys. PLN za całość.

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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Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

DEPILACJA LASEROWA W ELF MEDICA

Na czym polega zabieg:
Zasada działania lasera polega na niszczeniu 

mieszka włosowego za pomocą światła lase-
rowego. W trakcie zabiegu jakim jest depilacja 

laserowa za pomocą Light Sheer, przenikająca  
w głąb skóry wiązka energii jest pochłaniana przez 

melaninę (barwnik) i zamieniana jest na ciepło 
(następuje uszkodzenie macierzy włosa). Energia 

wytwarzana przez laser jest absolutnie bezpieczna dla 
człowieka i nie wpływa na funkcje organizmu. 

Jak się przygotować do zabiegu:
Na dzień przed zabiegiem depilacji laserowej wybrany 

obszar należy ogolić jednorazową maszynką. Nie należy 
włosków wyrywać pęsetą, woskiem oraz depilatorem.  

W dniu zabiegu należy unikać używania antyperspirantów 
oraz innych środków chemicznych.

Odstępy między zabiegami:
Odstępy między poszczególnymi zabiegami powinny wynosić 
4 tygodnie.

Jakie partie ciała depilujemy:
W Instytucie Urody Elf wykonujemy zabieg depilacji laserowej 
na różnych partiach ciała. Do najpopularniejszych należą: nogi, 
pachy, bikini, wąsik, brzuch, pośladki, plecy..

Depilacja laserowa nóg:
Laserowe usuwanie niechcianego owłosienia z nóg cieszy się 
w naszych salonach ogromną popularnością. Jest to jeden  
z dłuższych zabiegów i trwa około 40 minut. Wrażliwość na ból 
podczas przeprowadzonego zabiegu, zależy od indywidualnych 
predyspozycji Klienta. Jednak Laser Light Sheer ma wyjątkowy 
system chłodzenia, który sprawia, że zabieg jest prawie bezbolesny.

Depilacja laserowa bikini:
Depilacja laserowa bikini to nie tylko zabieg estetyczny, ale także 
leczniczy. Bikini i ich okolice stanowią duży problem, dla dbającej 
o siebie kobiety. Na pewno jest jedynym skutecznym sposobem 
na wrastające włoski, dające stany zapalne i duży dyskomfort.  
Depilacja laserowa bikini trwa około 30 minut.

Czy wszystkie lasery są takie same:
Nie, w Polsce dostępne są lasery, które różnią się od siebie sku-
tecznością. Każdy charakteryzuje się inną długością fal, czasem 
trwania impulsu, średnicą promieniowania na skórę itp. Wśród nich 
najskuteczniejszy jest laser diodowy Light Sheer. Działanie tego 
lasera jest potwierdzone badaniami naukowymi, jest to najnowo-
cześniejszy sprzęt na świecie, uznawany przez specjalistów za złoty 
standard w zakresie laserowego usuwania owłosienia.

Laser Light Sheer jest urządzeniem  
medycznym, jest bezpieczny, a kosmeto-
lodzy z Elf Medica mają wieloletnie do-
świadczenie w  depilacji laserowej, dla-
tego jest to zabieg najbardziej lubiany  
i najczęściej wykonywany w Instytucie 
Urody Elf w Krzeszowicach.

Gdy nasze ciało nadmiernie jest owłosione lub włosy pojawiają się w miejscach, które sprawiają, że czujesz 
się nieswojo, to teraz jest czas, aby rozważyć możliwość usunięcia niechcianych włosków. 

PROMOCJA!
Przy zakupie pakietu  

zabiegów przewidziane  
są duże rabaty, np.
NOGI: 600 - 800 zł  

w pakiecie tylko 400 zł!
PACHY: 150 zł  

w pakiecie tylko 90 zł!
WĄSIK: 70 zł  

w pakiecie tylko 50 zł!
BIKINI: 250 zł  

w pakiecie tylko 150 zł!
Oferta ważna tylko  

do 10.09.2018 r.

IX POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE - RELACJA
W dniu 14 lipca 2018 r. na boisku sportowym LKS Wisła Jeziorzany przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej z terenu Powiatu Krakowskiego-ziemskiego, w których wzięło udział 29 drużyn, w tym 12 kobiecych. Zawody zorganizowane były pod 
patronatem Starosty Krakowskiego - Wojciecha Pałki - przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendę Miejską PSP w Krakowie i Urząd Gminy 
w Liszkach, przy aktywnym udziale wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, a szczególnie gospodarza zawodów - OSP w Jeziorzanach.
Rozegrane one zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach - ćwi-
czeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej 
publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. 
Po zaciętej rywalizacji kolejność czołowych miejsc w poszczególnych 
kategoriach była następująca:
Grupa C kobiety: 
1. OSP Poskwitów, 2. OSP Bębło, 3. OSP Bosutów, 4. OSP Miło-
cice, 5. OSP Wołowice, 6. OSP Nowa Góra, 7. OSP Sułoszowa, 
8. OSP Więcławice, 9. OSP Tomaszowice, 10. OSP Przeginia, 11. 
OSP Świątniki Górne, 12. OSP Konary. 
Grupa A mężczyźni: 
1. OSP Bosutów, 2. OSP Waganowice, 3. OSP Złotniki, 4. OSP 
Miękinia, 5. OSP Wielmoża, 6. OSP Maszyce, 7. OSP Skrzeszowice, 
8. OSP Sieciechowice, 9. OSP Ksišżnikczki, 10. OSP Przeginia, 
11. OSP Kaszów, 12. OSP Konary, 13. OSP Radwanowice, 14. 
OSP Świątniki Górne, 15. OSP Zagacie, 16. OSP Wielka Wieś, 
17. OSP Krzęcin
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w swoich kategoriach, uczestnicy 
zawodów otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe od 
Starosty na zakup sprzętu. Miejsca od 4 do 6 otrzymały wyróżnie-
nie finansowe od Starosty. Dodatkowo za I miejsce w grupie „C” 
zwycięzca otrzymał defibrylator ćwiczebny ufundowany przez firmę 
AVIVA, zwycięzca w grupie „A” otrzymał nagrodę ufundowanš 
przez firmę VegaDruk. Wójt Gminy Liszki ufundował puchar 
i nagrodę rzeczowš jako wyróżnienie dla drużyny, która zajęła 12 
miejsce w kategorii „C”. Zawody zostały przeprowadzone w duchu 
sportowej rywalizacji przy bardzo dobrych warunkach technicznych 
i organizacyjnych. Pogoda również dopisała do samego końca.
Organizację zawodów wspomogli również producenci lokalnych 
specjałów: Pracowania Piekarniczo-Cukiernicza „Łysa Góra”, 
Ewa i Janusz Trojan z Kaszowa oraz „Specjały Lisieckie”, Janusz 
Kromka z Liszek.
Firma cateringowa MAR-MIL przygotowała pyszne jedzenie, 
zwłaszcza grochówkę. Dziękujemy!

www.straz.liszki.pl.
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• 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

OTWARCIE NOWEGO PLACU ZABAW W ŚCIEJOWICACH

W sobotę 30 czerwca w Ściejowicach, przy boisku 
Ludowego Klubu Sportowego „Gwiazda Ściejowi-
ce” odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu 
zabaw połączone z piknikiem rodzinnym. 
Pomysłodawcą, inicjatorem i realizatorem projektu 
było Stowarzyszenie Perspektywa. Oficjalnego 
otwarcia dokonali: ks. dr Edward Pateczko pro-
boszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Jeziorza-
nach, Paweł Miś Wójt Gminy Liszki oraz Grażyna 
Grzesiak prezes Stowarzyszenia Perspektywa.
Uroczystość przebiegała w atmosferze zabawy, 
radości i uśmiechniętych buzi najmłodszych 
mieszkańców Ściejowic. Gratulujemy członkom 
Stowarzyszenia Perspektywa tej wspaniałej inicja-
tywy i życzymy, by nowy plac zabaw dostarczył 
dzieciom wielu szczęśliwych i niezapomnianych 
chwil, spędzonych na zabawie z przyjaciółmi!
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy 
Liszki.

www.liszki.pl
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RUSZA KOLEJNY ETAP PRAC NA TENCZYNIE
Z przyjemnością informujemy że niebawem rozpocznie się kolejny, IX etap prac zabezpieczających na Tenczynie. Remont konserwatorski zamku  
prowadzony będzie na zlecenie Gminy Krzeszowice  jako Inwestora  w porozumieniu z obecnymi właścicielami obiektu - spadkobiercami Adama 
Potockiego. Środki pochodzić będą z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem prac remontowych jest zabezpieczenie przed 
dalszym zniszczeniem zabytkowej struktury murów zamkowych i  jednoczesne umożliwienie dostępu do wnętrza zamku dla zwiedzających.
Na ten rok w pierwszej kolejności zaplanowano naprawę wtórnej 
bramy wjazdowej w barbakanie. (Brama z 2 połowy XIX w. jest 
jedynym nie wyremontowanym dotąd elementem tej budowli).
Przewiduje się:
•	 renowację ceglanego portalu (ościeży bramy) z 2 poł. XIX w .oraz  

konserwację kamiennego zwornika z herbem Tęczyńskich
•	 wykonanie nowej bramy (wrót) w formie  dwuskrzydłowej, kutej  

kraty  zapewniającej wgląd do wnętrza i jednocześnie zabezpie-
czającej obiekt przed włamaniami

Założono bowiem że w głównym wejściu do zamku, w barbaka-
nie który został gruntownie  wyremontowany i udostępniony już 
w 2016 r.  nie może dłużej pozostawać zniszczony  portal ceglany 
z prowizorycznym, budowlanym zamknięciem.
Pilne jest również częściowe odtworzenie i konserwacja kartusza  
z herbem Tęczyńskich umieszczonego w łuku bramy wjazdowej. 
Z lewej strony kartusz herbowy - stan obecny, z prawej strony 
renesansowy herb Tęczyńskich w wersji hrabiowskiej.
Następnie planowane jest dokończenie remontu baszty Dorotki 
rozpoczętego w 2017 r. i udostępnienie jej wnętrz, zarówno  w przy-
ziemiu  jak i na wyższych kondygnacjach dla zwiedzających. Lico 
muru dolnej kondygnacji Dorotki będzie odtworzone, rozebrane 
zostaną przypory zbudowane w XIX w. po obu stronach wejścia do 
baszty na poziomie przyziemia. 
Przewiduje się również odbudowę fragmentu sklepienia nad naroż-
nym północno wschodnim pomieszczeniem skrzydła mieszkalnego. 
Pozwoli to na odtworzenie wejścia do baszty Dorotki  na poziomie 
piętra poprzez przerzucenie mostka łączącego taras pierwszego 
piętra skrzydła mieszkalnego z otworem drzwiowym znajdującym 
się na pierwszym piętrze baszty.
Wejście na taras pierwszego piętra części mieszkalnej odbywać 
się będzie poprzez renesansowe schody prowadzące z dziedzińca 
zamku górnego. Dzięki odkryciu reliktów schodów możliwe było 
ustalenie ich oryginalnego przebiegu. W tym roku zostaną one 
zrekonstruowane i włączone do ciągu komunikacyjnego rozbudo-
wanej trasy turystycznej.

ŚREDNIOWIECZNA GRUPA REKONSTRUKCYJNA 
ZAMKU TENCZYN ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje, że 
w bieżącym miesiącu rozpoczęła swą działalność średniowieczna 
grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn w Rudnie. 
W ramach projektu realizowa-
nego przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego 
w okresie sierpień-październik 
2018 r. na górnym dziedzińcu 
zamkowym przeprowadzonych 
będzie 6 czterogodzinnych  
występów obejmujących pre-
lekcje historyczne i prezentację 
średniowiecznego życia dwor-
skiego.
Grupę rekonstrukcyjną two-
rzą członkowie stowarzyszenia 
Ratuj Tenczyn oraz inne oso-
by (dorośli, młodzież i dzieci) 
zafascynowane tematyką śre-
dniowiecznych rekonstrukcji 
historycznych. W każdym 
z występów grupy przewiduje 
się udział 4-6 rekonstruktorów 
historii przebranych w  stroje 
z XV w. W ramach pokazów 
prezentowane będą dawne 
zwyczaje dworskie, odbywać 
się będą prelekcje nt. historii 
rodu Tęczyńskich, odtwarzane 
będą średniowieczne utwory 
muzyczne.
Na czas każdego występu na 
dziedzińcu zamku rozstawiany 
będzie mini obóz rycerski, któ-
ry stanowić będzie dla turystów 
dodatkową atrakcję. Rekwizyty 
do odtworzenia obozu rycer-
skiego, takie jak proporzec 
rodu Tęczyńskich, ławy, stół, 
gliniane naczynia, wiklinowe 
kosze i inne sprzęty obozowe 
zapewnia stowarzyszenie Ratuj 
Tenczyn. 
Pokazy średniowiecznej gru-

py rekonstrukcyjnej zamku 
Tenczyn odbywać się będą 
w wybrane weekendy i dni 
wolne od pracy. O wyborze 

dat przeprowadzenia poszcze-
gólnych pokazów decydować 
będą prognozowane warunki 
atmosferyczne.

SPEKTAKULARNA BITWA W WYSOKIEJ
Bojowe okrzyki kawalerzystów, warkot silników, ogłuszający huk strzałów 
z karabinów i unoszący się nad pobojowiskiem dym – takich wrażeń 
należy spodziewać się 1 września podczas historycznego widowiska 
Bitwa o Wysoką.
W pierwszych dniach września 
1939 r. żołnierze z 10 Brygady 
Kawalerii płk. dypl. Stanisława 
Maczka wykazywali się nadludz-
kim bohaterstwem, stawiając czo-
ła przeważającym siłom III Rze-
szy. Zadaniem polskich żołnierzy 
było zatrzymanie rozpędzonej 
faszystowskiej machiny, pewnie 
prącej przez Polskę. Mając do 
dyspozycji znacznie skromniejsze 
uzbrojenie i będąc w defensywie, 
płk. Maczek wraz z podległymi 
mu wojskowymi i wspierani przez 
mieszkańców ziemi jordanowskiej 
robili wszystko, by osłabić brunat-
nego najeźdźcę.
O intensywności tych starć prze-
konać się będzie można naocznie. 
Dzięki historycznemu widowisku 
przygotowanemu przez Stowarzy-
szenie Kawaleria, Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Źródło, Folwark 
Toporzysko, Urząd Gminy Jorda-
nów i Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Promocji w Jordanowie 
każdy zainteresowany obejrzy, 
jak przebiegały potyczki w miej-
scowości Wysoka. Zaangażowa-
nie kawalerzystów gwarantuje 
najwyższą jakość widowiska: 
wiernie odwzorowane mundury 
i uzbrojenie, świetnie wyszkolone 
konie oraz sprzęt wojskowy: czołgi 
i samochody pancerne. Do tego 
trzymający w napięciu scenariusz, 
przygotowany przez historyków 
specjalizujących się w przebiegu 
kampanii wrześniowej.
To właśnie członkowie Stowa-
rzyszenia Kawaleria oraz przed-

stawiciele Folwarku Toporzysko 
regularnie dbają o podtrzymywa-
nie pamięci o lokalnych wydarze-
niach historycznych i zajmują się 
upowszechnianiem polskich tra-
dycji niepodległościowych wśród 
mieszkańców nie tylko powiatu 
suskiego, ale i całej Małopolski. 
Na wsparcie w tym niełatwym, 
ale bardzo potrzebnym zadaniu, 
mogą liczyć na wsparcie Urzędu 
Gminy Jordanów.
Zaplanowane na 14.30 historycz-
ne widowisko „Bitwa o Wysoką” 

poprzedzi msza święta w kościele 
parafialnym w Wysokiej (godz. 
12.00) oraz uroczystości patrio-
tyczne na cmentarzu poległych 
(godz. 13.15).
W organizację wydarzenia zaan-
gażowali się także Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
oraz Stowarzyszenie Historii 
Spytkowice.
Projekt finansowany ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich.
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KĄCIK KULINARNY

POMIDORY  
NA HINDUSKĄ NUTĘ
• 2 kg pomidorów
• 1/2 kg śliwek węgierek
• 6 ząbków czosnku
• 2 cm kawałek imbiru
• 1 łyżka mielonego kuminu (nie 

mylić z kminkiem)
• 1 łyżka mielonej kolendry
• 1 szczypta ostrego chilli (ja 

mam a z Indii, dlatego dodaję 
tylko tyle)

• 3 łyżki oleju rzepakowego
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka pieprzu
• 1/2 szklanki octu  

spirytusowego
Pomidory umyłam i pokroiłam na 
mniejsze części (nie obierałam!). 
Czosnek obrałam i pokroiłam w 
drobne kawałki. Imbir obrałam 
delikatnie łyżeczką i pokroiłam 
w miarę drobno. Śliwki umyłam, 
poprzecinałam nożem i wyjęłam 
pestki. Śliwki włożyłam do garnka 
z dwoma łyżkami wody i lekko je 
rozgotowałam.
Do dużego garnka na dno wlałam 
olej, rozgrzałam i podsmażyłam 
na początku czosnek, po chwili 
dodałam połowę kuminu i kolen-
dry, wymieszałam razem i przez 
minutę podsmażyłam. Dodałam 
pokrojone pomidory, zamieszałam 
całość i gotowałam około 30 mi-
nut, od czasu do czasu mieszałam. 
Po tym czasie, gdy pomidory już 
zaczęły się porządnie gotować, do-
dałam śliwki i pozostałe składniki 
z przepisu. Całość wymieszałam, 

pogotowałam jeszcze 10 – 15 mi-
nut aż wszystko się połączyło. I ca-
łość zmiksowałam blenderem.
Teraz spróbuj, czy całość pysznie 
smakuje i tak jak Ty chcesz. Może 
się okazać, że Twoje śliwki były 
mniej słodkie od moich  i potrze-
bujesz odrobiny cukru. Śliwki były 
słodsze? - może odrobina soli. 
Może pomidory były bardziej/
mniej wodniste? A może przypraw 
dla Ciebie jest za mało? Spróbuj 
i dopraw tak jak Ty chcesz! Tak, 
żeby Tobie smakowało.
Ja moje pomidory przełożyłam do 

wyparzonych w piekarniku słoicz-
ków, przed zakręceniem do każ-
dego słoiczka dodałam olej - tyle, 
by zrobić warstwę na pomidorach. 
Zakręciłam słoiczki i postawiłam 
na zakrętkach do wystygnięcia.
Dlaczego wlałam olej? Żeby zapo-
biec psuciu się zawartości słoików 
- olej zrobi warstwę nieprzepusz-
czalną.
Tak przygotowany sos możesz 
użyć do dań z ryżem, makaronem 
albo posmarować nim kromkę 
zgrilowanego chleba. Mniam!

Ten pomysł powstał w momencie, gdy na placu kupiłam bardzo doj-
rzałe nasze polskie pomidory. Tak dojrzałe i miękkie, że tylko do prze-
tworów się nadawały. Mógłby powstać z nich nasz ukochany sos pomidorowy, ale 
przecież to by było za proste, gdybym czegoś nie zmieniła :). Tak więc powstał ten sos. 
Pyszny, pachnący przyprawami, lekko słodki, ale i ostry również.

POMIDORY NA HINDUSKĄ NUTĘ

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

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

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.
ZARABIAJ, BAW SIĘ I ZWIEDZAJ ŚWIAT RAZEM Z NAMI! 

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.

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

WEGE HOT DOGI W IKEA KRAKÓW
Tylko w ubiegłym roku klienci IKEA Kraków zje-
dli ponad 900 tys. hot dogów. Teraz doczekały się 
one nowej, wegetariańskiej wersji. Wege hot dogi, 
dostępne w ofercie Bistro IKEA, to nie tylko smaczna 
i szybka przekąska, ale także bardziej zrównoważony wybór.
IKEA Food, opierając się na 
wizji IKEA, mającej na celu 
tworzenie lepszego codzien-
nego życia dla wielu ludzi, 
chce inspirować do zdrowsze-
go i bardziej zrównoważonego 
stylu życia, oferując jedzenie, 
które ma pozytywny wpływ na 
ludzi i planetę. Właśnie dlate-
go, skład wege hot doga oparty 
jest na roślinach.
Główne składniki wege hot 
doga to: jarmuż, czerwona 
soczewica, komosa ryżowa, 
cebula, marchew, ziemniaki 
oraz przyprawy takie jak imbir, 
kurkuma, sól i pieprz. Hot 
dog w wersji wegetariańskiej 
będzie serwowany z dodatka-
mi w postaci słodko-pikantnej 
musztardy, marynowanej czer-
wonej kapusty oraz prażonej 
cebulki.
- W IKEA chcemy inspirować 
ludzi i umożliwiać im prowa-
dzenie zdrowszego, bardziej 
odpowiedzialnego życia, bez 
nadużywania zasobów naszej 
planety. Składniki roślinne 
są bardziej zrównoważone 
niż mięsne, ponieważ ich 
oddziaływanie na środowisko 
jest zdecydowanie niższe. Na 
przykład, emisja CO2/kg pod-
czas produkcji wege hot doga 
jest około 7 razy mniejsza, niż 
w przypadku klasycznego hot 
doga IKEA. W ramach naszej 
oferty gastronomicznej chce-
my tworzyć asortyment, któ-

ry sprawia, że zrównoważone 
i zdrowe jedzenie jest smaczne, 
łatwe i niedrogie. Wierzymy, 
że dodając do menu Bistro 
IKEA wege hot doga, reali-
zujemy tę misję – mówi Tomasz 
Jachimczak, Commercial & 
Range Manager, IKEA Retail 
w Polsce.
Cena nowego dania będzie taka 
sama, jak w przypadku klasycz-
nego hot doga z dodatkami, 
czyli 2 zł. Dodatki stanowią 
nieodłączny element wege hot 
doga. Dzięki nim całe danie ma 
odpowiednią teksturę i smak. 
Dlatego IKEA oferuje klientom 
wyłącznie opcję z dodatkami.
Klasyczny popularny hot dog 
IKEA ma długą historię. 
W 1981 roku, w nawiązaniu 
do wizji IKEA bycia dostęp-

nym dla wielu, Ingvar Kam-
prad ustalił koszt hot doga na 5 
szwedzkich koron, co stanowiło 
połowę ceny u konkurencji. To 
był początek sukcesu produktu, 
który do dziś jest serwowany 
w IKEA na całym świecie. 
Wprowadzając jego opcję 
wege, IKEA chce pozostać 
wierną wizji Ingvara Kampra-
da i oferować szybki, wygodny 
i przystępny cenowo produkt 
dla swoich klientów. Wege hot 
dog dostępny będzie we wszyst-
kich sklepach IKEA w Euro-
pie w tym miesiącu, a w 2019 
będzie w ofercie w sklepach na 
całym świecie.

WARSZTATY DLA KOBIET - 
PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Sko-
pia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” 
Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  
świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69  lat w zakresie  profilaktyki  raka 
piersi” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku, aktyw-
ności  zawodowej  w programach zdrowotnych. Na spotkania zapraszamy Panie  
w wieku 50-69 lat ( ur.1968-1949):
•	 uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie 

wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
•	 mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce 

(dowód osobisty).

WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET:

22 SIERPNIA 2018 -  
Dom Kultury - RACŁAWICE 54A - zapraszamy od godz. 14.30

UWAGA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 
12 633 02 18, 503 777 651

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

W programie ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
•	 naukę techniki samobadania (fantom)
•	 wykłady i warsztaty
•	 badania profilaktyczne
•	 zestaw materiałów promocyjnych
•	 napoje, posiłek, przekąski
•	 Certyfikat Uczestnictwa

Zapraszamy serdecznie do zgłoszeń!



9Informacje, Reklamy

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

CIERPIĄCE DZIECI  
ROZWODZĄCYCH SIĘ RODZICÓW

Rozmawiałam ostatnio z dorosłym mężczyzną, który opowiadał mi o swoim 
dzieciństwie i rozwodzie rodziców. Wspomniał, że najgorsze w tym czasie było 
nie tylko to, że rodzice się rozstają, ale że on – wówczas małe dziecko – pozostał 
wtedy z tym sam. 
Dzieci rozwodzących się 
rodziców. Temat nawet nie 
tyle obszerny, co bardzo trud-
ny. Nie oszukujmy się, dzieci, 
które stają w obliczy rozpadu 
małżeństwa rodziców, cierpią. 
Nawet jeśli są już dorosłe. Przy 
czym, kiedy są dorosłe, na ogół 
mają już swoje życie i czasami to 
ułatwia zdystansowanie wobec 
problemów rodziców. Kiedy są 
małe, znacznie intensywniej 
uczestniczą w życiu dorosłych 
i niestety też bardziej są wcią-
gane w ich konflikty. 
Dziecko nie umie wybrać jedne-
go z rodziców. Dziecko nie chce 
wybierać żadnego z rodziców. 
Chce mieć obojga. Wyraźna 
decyzja dziecka, z którym rodzi-
cem zostaje, na ogół okupione 
jest potworną rozpaczą i żalem, 
że musi wybrać, a to wiąże 
się zawsze z jakąś stratą. Nie 
poruszam tutaj patologicznych 

sytuacji, w których zagrożone 
jest życie lub zdrowie dziecka. 
Chodzi mi o sytuacje zdarzające 
się najczęściej – konflikt rodzi-
ców wpływający znacząco na 
jakość życia dziecka.
Dziecko swoim zachowaniem 
pokazuje trudności w rodzi-
nie. W ten sposób bardzo 
często chce uratować system 
rodzinny. Jest to niejako walka 
o przetrwanie rodziny. Oczy-
wiście najczęściej dzieje się 
to nieświadomie. Jednak kie-
dy już dochodzi do rozpadu 
małżeństwa, dziecko bardzo 
często zobowiązane jest przez 
rodziców do stanięcia po czyjejś 
stronie. Często również każde 
z rodziców próbuje przekonać 
dziecko do swoich racji i ustawić 
je przeciwko drugiemu. Dziecko 
znajduje się wówczas pomiędzy 
dwoma sprzecznymi racjami. 
Dodatkowo dochodzi kontekst 

emocjonalny – miłość zarów-
no do mamy, jak i do taty. To 
trudny wybór.
W przypadku rozpadających się 
rodzin, byłoby idealnie, gdyby 
ludzie potrafili dostrzec trud-
ność dziecka. Ważne, by rodzi-
ce zauważyli, że dziecko jest 
w dużym rozdarciu. Dodatkowo 
odczuwa ogromny żal, czasami 
złość z powodu utraty czegoś, 
co jest mu znane. Pojawia się lęk 
przed stratą rodzica, z którym 
z oczywistych powodów kontakt 
będzie ograniczony. Rodzice 
muszą sobie uświadomić, że 
mogą nie być małżonkami, ale 
rodzicami są zawsze. Można nie 
potrafić znaleźć porozumienia 
na poziomie małżeńskim, ale 
trzeba na poziomie rodziciel-
skim. Dla dobra dziecka.

Magdalena Poprawa

WSZYSTKIE BARWY DOBREJ ZABAWY 
WARSZTATY PLASTYCZNE I BAJKOWY SEANS W GALERII BRONOWICE

Wakacyjne, ciepłe dni to dla dzieci okres beztroski i swobody. Przerwa od szkolnych 
ławek stwarza wiele okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu. Rodzice, pragnący 
przyjemnie spędzić czas ze swoimi pociechami, nie zawiodą się ofertą proponowaną 
przez Galerię Bronowice. 18 sierpnia obędą się tu niecodzienne atrakcje: seans bajkowy 
dla najmłodszych oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych.   
W sobotni poranek 18 sierpnia, 
Kino Mikro w Galerii Brono-
wice ugości na ekranie dwójkę 
dobrze znanych, bajkowych 
bohaterów – Wallace’a i Gro-
mita. Będzie to ostatni seans, 
przed rozpoczęciem roku szkol-
nego, w ramach cieszącego się 
dużą popularnością, cyklicz-
nego wydarzenia „Kino Malu-
cha”. Dzieci będą mogły obej-
rzeć perypetie sympatycznego 
Wallace’a i jego inteligentnego 
psa w dwóch krótkometrażo-
wych animacjach, „Wściekłych 
gaciach” oraz „Wyprawie na 
księżyc”. Czy księżyc to dobre 
miejsce na wakacyjny urlop i czy 
naprawdę zrobiony jest z sera? 
Jakie tajemnice kryje pingwin, 
wynajmujący pokój u Wallace-
’a? Każdy może przekonać się 
o tym sam, przychodząc do kina 
na seans w wybranej przez siebie 
godzinie. Bajki będą emitowa-
ne trzykrotnie, w godz. 10.00, 
11.00 i 12.00, a więc dla nikogo 
nie zabraknie miejsca. Wstęp 
jest bezpłatny, wymagana jest 
jednak wcześniejsza rejestracja 
przez e-mail mikro@kinomi-
kro.pl lub telefonicznie pod 
numerem 12 290 06 46.
Jeszcze tego samego dnia, 
o godzinie 16.00, na I piętrze 
Galerii w „Akademii w Brono-

wicach” odbędą się warsztaty 
plastyczne, współorganizowane 
przez studentów i doktorantów 
Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie. Tytuł 
dwugodzinnych zajęć, „Forma 
i kolor”, nawiązuje do dwóch 
dyscyplin sztuki, będących 
motywami przewodnimi pla-
nowanego wydarzenia – rzeźby 
i malarstwa. Uczestnicy będą 
pokrywać różnymi mediami 
malarsk imi przygotowane 
wcześniej rzeźby i płaskorzeź-
by. Szeroki wybór kwiecistych 
wzorów, rozet, aniołów i innych 
detali gwarantuje, że każdy 
znajdzie motyw dla siebie. Na 
wyjątkowo kreatywnych czekać 
będą specjalne, gipsowe płytki, 

dzięki którym możliwe będzie 
wykonanie własnego, niepo-
wtarzalnego wzoru do ozda-
biania. Na wspólne odkrywa-
nie radości płynącej z zabawy 
kolorem i materią zaproszeni 
są wszyscy, zarówno dzieci, jak 
i dorośli. 
Warsztaty są bezpłatne. Zainte-
resowani są proszeni o punktu-
alne przybycie, wówczas orga-
nizatorzy dysponują kompletem 
materiałów.
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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
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ELIASZÓWKA
Rzecz działa się przed kilkoma wiekami, za czasów Króla  
Jagiełły. W małej wiosce, niedaleko Krzeszowic, mieszkała 
Jagna  córka Władysława i Heleny. Życie wiedli spokojne. 
Pewnej wiosny, gdy łąki i pola 
zakwitły, Jagna wybrała się na 
spacer w stronę zamku w Rud-
nie. Po drodze napotkała mło-
dego posłańca o imieniu Eliasz, 
który na koniu, z listem do kró-
la zmierzał. 
Dziewczynie chłopak bardzo 
się spodobał, po krótkiej roz-
mowie obiecał pięknej złoto-
włosej, że w drodze powrotnej 
zajdzie do jej domu, i tak też się 
stało. Młodzieniec zachwyco-
ny Jagną i jej gospodarstwem 
został na dłużej, a po niedłu-
gim czasie  odbyło się wesele 
i młodzi wiedli spokojne życie. 
Pewnej zimowej nocy, gdy Eliasz 
wracał z polowania, grupa zbó-
jów, która napadała na ludzi 
w okolicznych lasach zaatakowa-
ła młodego myśliwego. W trak-
cie bójki Eliasz został ugodzo-
ny sztyletem w serce i zmarł. 
Jagna po tym wydarzeniu stała 
się smutna, nieustannie płakała, 
przestała z ludźmi rozmawiać, 
serce pękało jej z bólu. Pewnego 
dnia opuściła swój dom i zmiesz-
kała jako pustelnica w grocie pod 
klasztorem w Czernej. Jagna 
płakała, wciąż płakała i diabłu 
dusze zbójów polecała, a z jej łez, 
które wylewała wziął początek 
potok o nazwie Eliaszówka od 
imienia jej wybranka, który stra-
cił życie. Jak głosi legenda, zbóje, 
wracając z kolejnej zbójeckiej 

wyprawy zostali schwytani przez 
diabła, który raz w roku wraz 
z czarownicami spotyka się na 
Diabelskim Moście.

Maksymilian Witek 
kl. III b  

rok szkolny 2016/2017 
s.p. Zespołu Szkół  

w Tenczynku

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

REMEMBER YOUR ROOTS 2018
22 września 2018 r. zapraszamy do klubu Stara Kotłownia w Chrzanowie na koncert, 
będący częścią organizowanej przez Oldschool Records trasy REMEMBER YOUR ROOTS, 
która jesienią i zimą 2018 roku odwiedzi kilka polskich miast. Podczas imprezy zagrają 
dwie legendy polskiej sceny streetpunk, zespoły The Analogs i Zbeer wspierani przez 
warszawski pleasure trap. Gość specjalny: The Trepp. Bilety: 30 zł (przedsprzedaż od 31.07 
w Informacji MOKSiR, ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie) oraz 40 zł (w dniu koncertu do 
nabycia w klubie). Start imprezy godz. 18:00. Sprzedaż internetowa (informacja wkrótce).
THE ANALOGS powstali 
w 1995 roku w Szczecinie i są 
obecnie jednym z najprężniej 
działających zespołów polskiej 
sceny punk rockowej. Są uwa-
żani za prekursorów rodzimej 
sceny streetpunk/Oi!. Na swo-
im koncie posiadają kilka płyt, 
zagrali setki koncertów, a takie 
utwory jak „Era Techno”, „Pieśń 
Aniołów” czy „Co Warte Jest 
Życie” zna każdy fan nie tylko 
punk rocka. W styczniu 2018 
roku ukazał się ich nowy album 
zatytułowany Wilk.
ZBEER powstał wiosną 1999. 
Zespół jest bezdyskusyjną legen-
da polskiej sceny streetpunk. Na 
swoim koncie ma cztery albumy 

oraz niezliczoną ilość piosenek 
na różnego rodzaju składan-
kach. Jesienią 2018 roku ukaże 
się nowy, premierowy album 
zespołu.
PLEASURE TRAP powstał 
w 2016 roku w Warszawie. Ich 
muzyczne inspiracje rozciąga-
ją się od wczesnej Oi! music 
poprzez streetpunk po ska. 
W kwietniu 2018 roku swoja pre-
mierę ma ich debiutancki album.
THE TREPP czterech gości: 
wokalista ze scenicznym 
ADHD, gitarzysta uderzają-
cy masywną dłonią wszystkie 
struny jednocześnie, szalony per-
kusista oraz basista miażdżący 
dźwiękiem. The Trepp. Film 

opowiada historię nietypowej 
kapeli punkowej, dla niektórych 
mającej status kultowej. Zespołu, 
o którym trudno szukać arty-
kułów, recenzji. Zainspirowani 
Brygadą Kryzys, Dezerterem 
czy Kultem, od zawsze tworzyli 
własną wersję punk rocka. Dzię-
ki specyficznemu sposobowi gry 
Sławka Grucy The Trepp zyskał 
oryginalny styl i brzmienie. Jed-
na gitara bez zbędnych solówek 
brzmi do dziś ciężko. Tej kapeli 
nie da się umieścić w szufladce. 
W skład zespołu wchodzą woka-
lista i założyciel kapeli – Marcin 
„Cimpel” Kurnik, gitarzysta Sła-
womir „Ojciec” Gruca, perku-
sista Eryk „Młody” Gruca oraz 
basista Piotr „Walczas” Walczyk. 

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

„PIKNIK INTEGRACYJNY – CIEKAWOSTKI MOTORYZACJI”
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo już od kilku lat podejmuje inicjatywy 
na rzecz integracji środowiska rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 
mieszkających na terenie gminy Krzeszowice.
17 czerwca, w niedzielne ciepłe 
popołudnie, zostaliśmy zapro-
szeni na piknik integracyjny do 
gospodarstwa agroturystyczne-
go „Ranczo Artemidy” w Nowej 
Górze. To już nasza czwarta wizy-
ta w tym gościnnym, uroczym 
miejscu, tak bardzo lubianym 
szczególnie przez dzieciaki. Co 
roku mają niepowtarzalną szansę 
na tak bliski kontakt z przyro-
dą, z dala od zgiełku miasta. Jak 
zawsze czekają z niecierpliwo-
ścią na przejażdżki konne, mini 
bryczkę, czy możliwość karmienia 
zwierząt gospodarskich. Wielką 
radość sprawia im także twórczość 
plastyczna w plenerze. 
Dorośli natomiast cenią sobie czas 
spędzony na rozmowach z osoba-
mi o podobnych doświadczeniach 
życiowych, dzieleniu się radościa-
mi i troskami, jakie niesie ze sobą 
opieka nad niepełnosprawnymi.  
Nie można pominąć oczywiście 
doskonałej kuchni – świeżych 
potraw z grilla, wiejskich serów 
z gospodarstwa i smacznych ciast. 
Po raz pierwszy, jako uczestni-
cy pikniku, zjawili się również 
członkowie działającej przy parafii 
św. Marcina w Krzeszowicach 
wspólnoty OBUZKI, zrzeszającej 
niepełnosprawną młodzież oraz 
ich opiekunów. 
W tym roku hasłem przewod-
nim imprezy były ciekawostki 
motoryzacji.  Stąd pojawiła się 
dodatkowa atrakcja, jaką była 
możliwość krótkiej podróży 
prawdziwą angielską taksówką. 
Za kierownicą zasiadł pan Janusz 
Miłek.  Okazało się, że konie 

mechaniczne stały się prawdziwą 
konkurencją dla tych prawdzi-
wych. Do stylowego, czarnego 
pojazdu ustawiła się długa kolejka 
chętnych na przejażdżkę po naj-
bliższej okolicy. Taksówka kilka 
godzin nieprzerwanie woziła 
zmieniających się pasażerów.  Na 
koniec pan Janusz odpowiadał 
na wszystkie pytania dotyczące 
swojego samochodu i uchylił 
rąbka tajemnicy jego działania 
pozwalając zerknąć pod maskę. 
Nietrudno zgadnąć, że do gro-
na najbardziej zainteresowanych 
należeli głównie tatusiowie.
Przebieg całego spotkania koor-
dynowany był przez panią Irenę 
Miturę z Warszawy, pełniącą 
funkcję Prezesa Stowarzyszenia 

Miłosierdzia Św. Wincentego 
a Paulo oraz ks. Jerzego Górnego 
– Moderatora Krajowego Rodziny 
Wincentyńskiej.
 Impreza okazała się niezwykle 
udanym przedsięwzięciem, w któ-
rym wzięło udział ponad 90 osób. 
Dziękujemy gorąco organizato-
rom oraz gospodarzom „Rancza 
Artemidy” za moc wrażeń i atrak-
cji. Projekt „Piknik Integracyjny 
– ciekawostki motoryzacji” został 
zrealizowany przy wsparciu finan-
sowym Gminy Krzeszowice. 

Nieformalna Grupa Wsparcia Dla 
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Sup-
porto” działająca przy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Krzeszowicach. 

PIKNIK STRAŻACKI
Piknik strażacki w Modlnicy obfitował w wiele atrakcji i cieszył 
się szczególnie dużym powodzeniem wśród rodzin z dziećmi. 
Szkolenie z pierwszej pomocy, 
prezentacja sprzętu oraz wozów 
bojowych, ścieżka strażaka 
zakończona akcją pozorowa-
nego gaszenia pożaru, szkolenie 
z ratownictwa wodnego z moż-
liwością popływania rowerkiem 
wodnym po stawie, dmuchany 
plac zabaw takie atrakcje dla 
dzieci i młodzieży przygotowali 
druhowie z OSP Modlnica na 
czele z komendantem Gmin-
nym i prezesem OSP Jackiem 
Janusem. 
Nie mogło obyć się również bez 
występu zespołu Modlnicanie. 
Rowerek wodny to ciekawa 
inicjatywa radnych z sołectwa 
Modlnica na czele z Bogumi-
łą Pietrzyk, którzy zakupili go 
i odnowili z przeznaczeniem 
jako dodatkowa atrakcja dla 
mieszkańców swojego sołectwa.

www.wielka-wies.pl 
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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

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!

A MOŻE MORZE… WE WŁASNYM DOMU? TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ!
Nic nie kojarzy się chyba z wakacjami bardziej niż morze. Nieważne, czy to nasz polski, chłodny (ale jakże urokliwy!) Bałtyk, czy 
egzotyczne plaże z nieodłącznymi palmami. Czemu by więc nie stworzyć sobie nadmorskiego klimatu w domu? Zwłaszcza, jeśli 
można do tego podejść kreatywnie i zrobić to niskim kosztem...
– Jeśli w tym roku nie udało się wam wybrać na urlop albo macie 
go już za sobą, udekorowanie mieszkania w morskim stylu może 
choć trochę poprawi wam humor i sprawi, że poczujecie się bardziej 
wakacyjnie we własnych czterech ścianach. Zwłaszcza, że nie jest to 
trudne, bo ten „morski styl” można interpretować bardzo swobodnie 
– zachęca stylistka marki KiK.

Słówko o klasykach
Oczywiście klasyki to elementy marynistyczne – biel i niebieski (ale 
tu już można poszaleć w kwestii odcieni – niektórzy wolą soczysty 
turkus albo delikatny błękit, a inni na przykład ciemny, chłodny 
odcień „wzburzonego morza” albo „burzowego nieba”). Wszystkie 
dobrze komponują się z szarością (kamienie i skały), beżem (piasek) 
i brązem (drewno), więc powinny się sprawdzić w większości wnętrz. 
To taka uniwersalna podstawa. Do tego dodatki – muszelki, roz-
gwiazdy, kamyki, a nawet szyszki (kto nie nadepnął nigdy na żadną 
na którejś z nadbałtyckich plaż?) i kwiaty doniczkowe w typie palm 
czy suche trawy.
W sklepach nie brakuje oczywiście „tematycznych” dekoracji – od 
obrazków z nadmorskimi widokami, przez kotwice i rybackie sieci, 
aż po mocno egzotyczne ozdoby.

Od czego zacząć?
Od czego zacząć dekorowanie mieszkania? – Nie musicie od razu 
robić z domu tawerny, chodzi raczej o to, żeby zainspirować się 
nadmorskim klimatem. Możecie więc na przykład do łazienki 
(zwykle są niewielkie i często nie ma w nich miejsca na ustawianie 
dekoracji) sprawić sobie komplet białych i niebieskich ręczników. I to 
już jest wyraźny akcent, a przy tym bardzo praktyczne rozwiązanie, 
bo przecież można ich używać na co dzień. Do tego biały lampion 
ze sznurkowym uchwytem, świece albo odświeżacz do powietrza 
o morskim zapachu i już mamy odpowiedni klimat – sugeruje eks-
pertka marki KiK.
Poszewki na poduszki w odcieniu morskiej bryzy i granatu stworzą 
odpowiednią aurę w salonie i sypialni. Jeśli zestawicie je z narzutą 
na sofę lub łóżko w którymś z tych kolorów albo w beżowym lub 
szarym odcieniu, to jeszcze wzmocnicie klimat. Niemniej ważne są 
dekoracje – jeśli macie doniczkowe palmy czy rośliny „palmopodobne” 
wyeksponujcie je. Do tego możecie dodać parę akcentów typu gotowe 
figurki albo własnoręcznie zrobione dekoracje.

Naturalnie, że naturalne
Jakie? Na przykład okrągłą tacę z wysypanymi na niej szyszkami 
na komodzie. Do tego ususzone wysokie trawy lub trzcina zebrana 

gdzieś pod miastem (to zawsze dobry pretekst, by wybrać się na spacer) 
w wysokim wazonie z przezroczystego szkła. Ten ostatni można też 
wykorzystać w inny sposób. Na dno wystarczy wysypać grubą warstwą 
piasek, a na niej ułożyć kolejną z kamyków lub muszelek - zupełnie 
jak na prawdziwej plaży, tyle że zamkniętej w szkle.
– Dobrym pomysłem jest też stworzenie kolażu z pocztówek i pamią-
tek z nad morza – na przykład biletów do fokarium czy piórek – całość 
wystarczy oprawić w prostą ramę i gotowe. Nie trzeba nawet jej 
wieszać na ścianie – można ją postawić na komodzie, małym stoliku, 
a nawet podłodze, jeśli tylko będzie odpowiednio widoczna - radzi 
stylistka KiK.
W pokoju dziecięcym idealnie sprawdzą się subtelne ozdoby z papie-
ru, a konkretniej origami. Ptaszki, rybki, rekiny, foki, żółwie - co 
tylko dzieci sobie zamarzą, bo instrukcje do ich zrobienia można 
bez problemu znaleźć w sieci, również w formie filmików „krok 
po kroku”. Nawet brak odpowiedniego papieru nie powinien być 

przeszkodą, bo plik kartek do drukarki znajdzie się w większości 
domów Wystarczy wyciąć z nich kwadraty o dowolnym rozmiarze 
i już można się zabierać do pracy.

„Kropka nad i”
„Kropką nad i” będą dodatki, które podziałają na wszystkie zmysły. 
Klimat wieczornych spacerów i urokliwych knajpek świetnie przy-
wołają lampiony z ciepłymi płomykami, a samego morza ścieżka 
dźwiękowa z szumem fal, którą z łatwością można znaleźć w sieci. 
Wtedy wystarczy już tylko zapalić gdzieś zapachową świecę albo 
kadzidełko o aromacie morskiej bryzy, zamknąć oczy i odpłynąć 
myślami na łagodnie kołyszącej fali relaksu…
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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 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
5. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 475 tys. PLN.
6. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

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

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
10. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.
11. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
13. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 73 tys. PLN.
14. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
15. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
16. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
17. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
18. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
19. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
20. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
21. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
22. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
23. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
24. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
25. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
26. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
27. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
28. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
29. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
30. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
31. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
32. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
33. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
34. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
35. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 240 tys. PLN.
36. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
37. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
38. 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.

39. Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
40. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
41. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
43. Działka usługowo - budowlana M1U 13,5 a w Młynce. Cena: 180 tys. PLN.
44. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Cena: 165 tys. PLN.
45. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
47. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
49. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
50. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
51. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
52. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
53. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
54. 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. 
55. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
56. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
57. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
58. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
59. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
60. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
61. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
62. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
64. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
65. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
66. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

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

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

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

185 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
71. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
72. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
73. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.

74. 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. 

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

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
90. Odrębna kondygnacja - parter domu, ok. 60 m kw, w centrum Zabierzowa. Miejsca 

parkingowe, teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości 1400 PLN. Cena: 1200 
PLN/m-c plus media wg 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.
98. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

działka 54 a w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Kształt 
zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą asfaltową gminną. 
Media w drodze. Dedykowana pod działalność usługową, 
np.: kamieniarstwo, zakład mechaniki pojazdowej itp. 

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw 
w Chrzanowie położony na pięknej 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  
wyodrębniona część domu  

- ok. 130 m kw w Krzeszowicach,  
na działce 6 a. 

Cena: 150 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
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu 

budowlanym działka o pow. 8,5 a w 
Miękini gm. Krzeszowice. Dojazd drogą 

asfaltową gminną. 
Cena: 75 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. 
Nowa cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
 ładna działka budowlana  

o pow. 9 a w Jerzmanowicach 
z WZ i pozwoleniem na budowę.

Cena: 79 tys. PLN.

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

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Cena: 475 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

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

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

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

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

osiedlu wyłącznie nowoczesnych domów. 

Cena: 200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

JERZMANOWICE - PRZEGINIACHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN”

• 17.08 - 23.08  godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 24.08 - 30.08  godz. 15.30, 18.00 •
czas projekcji: 116 min.; prod. USA – 7 lat; gatunek: muzyczny/komedia; reżyseria: Ol Parker

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)

„ZIMNA WOJNA”
• 24.08, 30.08 godz. 20.20 •

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)

„JESTEM TAKA PIĘKNA!”
• 25.08 - 29.08. godz. 20.20 •

czas projekcji: 110 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: komedia; reżyseria: Abby Kohn
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)

„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 2D dubbing
• 31.08  godz. 16.00 • 1.09 – 2.09  godz. 13.45, 16.00 • 3.09 – 7.09  godz. 16.00 •

• 8.09 – 9.09  godz. 13.45, 16.00 • 10.09 – 13.09  godz. 16.00 •
czas projekcji: 110 min.; prod. USA – b/o; gatunek: familijny; reżyseria: Marc Foster

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)

„DYWIZJON 303” PREMIERA
• 31.08 - 13.09.2018 r.  godz. 18.15, 20.30 •

czas projekcji: 115 min.; prod. Polska/W.B. – 12 lat; gatunek: wojenny; reżyseria: Denis Delić
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)

FILMOWE WAKACJE Z MOKSIR

„PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA” 2D [dubbing PL]
• 17.08  godz. 10:00 •

reżyseria: Noel Cleary, Sergio Delfino; czas trwania: 83 min.; gatunek: animacja; prod. Australia, b/o
Cena biletu: 5 zł

„WAKACJE MIKOŁAJKA” 2D [dubbing PL]
• 24.08  godz. 10:00 •

reżyseria: Laurent Tirard; czas trwania: 97 min.; gatunek: komedia/familijny; prod. Francja, b/o
Cena biletu: 5 zł

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
(premiera) „KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” (dubb. pl) 

• 17.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 28.08, 29.08, 30.08  - 16:00, 18:15 • 
• 18.08, 19.08, 25.08, 26.08 - 15:00, 17:15 • 

czas trwania: 110 min, familijny/anim., USA; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

„JESTEM TAKA PIĘKNA” (napisy pl) 
• 17.08, 21.08, 22.08, 23.08 - 20:30 • 18.08, 19.08 - 19:30 • 

czas trwania: 110 min, komedia, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„RODZINY SIĘ NIE WYBIERA” (napisy pl) 
• 24.08, 28.08, 29.08, 30.08 - 20:30 • 25.08, 26.08 - 19:30 • 

czas trwania: 107 min, komedia, Francja; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„KSIĄŻĘ CZARUŚ” (dubb. pl) 
• 31.08, 01.09, 02.09, 04.09, 05.09, 06.09, 07.09, 08.09  - 17:00 • 

czas trwania: 90 min, familijny/anim., USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„ANT-MAN I OSA” 
• 31.08, 02.09, 04.09, 06.09, 08.09  - 19:00 (dubb) • 01.09, 05.09, 07.09  - 19:00 (napisy)• 

czas trwania: 120 min, akcja/sf, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

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

MUZYCZNA FONTANNA W KRZESZOWICACH
Zapraszamy na ostatnią w tym roku Muzyczną Fontannę. 17 sierpnia, 
o godz. 20.00, usłyszymy Piosenki z Krainy Łagodności w wykonaniu 
zespołu U Studni. Mądra refleksja, afirmacja życia we wszystkich 
jego przejawach oraz optymizm to dominanty przekazu i stylu 
wykonawczego zespołu. Na krzeszowickim Rynku zagrają dla 
Państwa muzycy, którzy przez wiele lat współtworzyli legendarne 
Stare Dobre Małżeństwo

www.ckiskrzeszowice.pl

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż 21 sierpnia 
2018r. w godz. od 9.00 - 16.00 przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przegini odbędą się bezpłatne badania mammograficz-
ne dla Pań w wieku 40-49 lat (ur.1978-1969) (badanie bezpłatne 
co 24 miesiące) i powyżej 69 roku życia (ur.przed 1949) oraz Pań 
w wieku 50-69 lat (ur.1968-49) (bezpłatne badania NFZ co 24 
miesiące oraz badania usg tarczycy z oznaczeniem TSH w krwi. 
Badania przeprowadzi Centrum Medyczne MASZACHABA sp.  
z o.o. Badania  = finansuje  Powiat Krakowski.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja  
pod nr: 12 633 02 18, 503 777 651

UWAGA! Ilość  badań ograniczona!

WESOŁA WDÓWKA WE WRZEŚNIU
29 września 2018 r. o godz. 17.00 zapraszamy na najsłynniejsze sceniczne 
dzieło Franza Lehara, operetkę Wesoła Wdówka, której wszystkie arie 
i pieśni to niezaprzeczalne światowe przeboje. Miejsce: sala teatralna 
MOKSiR. Bilety: 80 zł (parter), 70 zł (balkon) do kupienia w Informacji 
MOKSIR (tel. 32 6230 30 86 wew. 53).
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Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ 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.

PESTKA
Malutka suczka z krótkimi i krzywymi łapkami, kochana, delikatna, cicha, bez przebojowości, zawsze 
z boku... Nie wiemy jakie wiodła życie przed przyjazdem do nas, a jechała z trójką swoich dzieci 
prawie 500 km. Jechała za lepszym... Dzieciaki Pestki już dawno w swoich domach, a ona nadal 
czeka. Pestka ma około 3 lata, jest przygotowana do adopcji (komplet szczepień, chip, sterylizacja). 
Przebywa w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa. Zadzwoń jeśli skradła Twoje 
serce... Będziesz pierwszym, który zapyta o Pestkę? 
Tel. 783 553 197

KOKA
 Przedstawiamy Kokę - przepiękną, młodziutką, ok. 10-miesięczną suczkę. Koka jest przemiła, kocha-
na, łagodna, bardzo oddana ludziom, a także przyjazna dla innych psiaków. Przypomina owczarka 
niemieckiego, ale jest nieco mniejsza, waży około 22 kg. Uwielbia się przytulać, wystawia brzuszek 
do głaskania, bardzo ładnie chodzi na smyczy. Koka bez problemu dogada się z innym psem, nie 
jest dominująca. Sunia bez problemu może zamieszkać w rodzinie z dziećmi, jest delikatna, nikogo 
nie skrzywdzi, miała kontakt z małymi dziećmi. Koka może gonić drób, jest energiczna, potrzebuje 
ruchu, zabawy, spacerów. Koka trafiła do nas z rankami wokół oczu. Już nie ma po nich śladu. Sunia 
czeka na swój wymarzony domek.

MILA
Młodziutka sunia po wypadku samochodowym ze złamanym kręgosłupem.  Trzecim cudem dla niej 
dom, ale dwa pierwsze nie chciały się zdarzyć. Operacja kręgosłupa - cudu nie było... Rehabilitacja 
- cudu nie było... Nadal nie chodzi, nie trzyma potrzeb fizjologicznych. Młodziutka, ciekawa świata, 
pełna życia, na wózku śmiga jak rakieta... :) Świetnie dogaduje się z innymi psami, uwielbia się 
z nimi bawić. Jest rezolutna, kontaktowa i pozytywnie nastawiona dosłownie do wszystkiego. Tylko 
w oczach ma ten dziwny smutek... Może to właśnie tęsknota? Za swoim człowiekiem, osobistą ręką 
do głaskania, poczuciem bezpieczeństwa? Pewnie, że wymaga więcej opieki niż pełnosprawny pies. 
Trzeba ją włożyć do wózka, później z niego wyciągnąć, umyć dwa razy dziennie, zmieniać pampersy, 
ale na to nie potrzeba tak wiele czasu. Znajdźmy jej dom! Niech ten trzeci cud (jedyny) się dla niej 
zdarzy! Mila ma tylko 1,5 roku, waży 10 kg. Tel. 783 553 197

TANGA (także bardzo dużo innych szczeniątek czeka na dom)
 Tanga to niewielka, kochana sunia - szczeniaczek o pięknym czarnym - podpalanym umaszczeniu, 
w wieku około 6 tygodni. Obecnie jest bardzo maleńka, ale gdy dorośnie powinna być średniej 
wielkości (10-15 kg). Tanga jest kochaną, cudowną, maleńką kruszynką, która uwielbia głaskanie, 
przytulanie, zabawę. Jest rewelacyjna. Prosimy o dobry i troskliwy dom dla tej cudownej malizny.

JACK
Cześć, jestem Jack. Urodziłem się całkiem niedawno w takim nie do końca fajnym miejscu. Któregoś 
dnia zachorowałem i zabrali mnie do szpitala razem z takimi młodszymi szczylami, które teraz muszę 
niańczyć. W sumie nie wiem czemu, no ale nie będę się kłócił. No więc, jestem już zdrowy, moim 
skromnym zdaniem fajny i przystojny. Ciocia, która nas karmi i robi zastrzyki tym małym szczylom, 
mówi, że mógłbym już iść do swojego domu, ale pod warunkiem, że ktoś naprawdę będzie chciał, 
żebym w nim zamieszkał. Ja tego nie rozumiem, no bo chyba kto by nie chciał :) W każdym razie cze-
kam. W sumie gdyby nie szczyle z chorymi oczami, to byłoby trochę nudno. Skoro już są, to mogę im 
czasem spuścić łomot, tak dla zabicia czasu. Ale staram się być delikatny, jednakowoż, bo są małe 
i trochę biedne z tymi oczami. No to ja tu czekam, jakby co. Możecie dzwonić do ciotki, ale się nie 
zdziwcie jak Was przepyta co i jak. Tel.: 534 884 174

ERIZEK
To przemiły, kochany, wesoły kotek w wieku około 2,5 miesiąca. 
Bystry, bardzo przyjazny do ludzi i innych kociaków maluszek, puchata 
kuleczka, która bardzo potrzebuje dobrego domu, kochającej rodziny 
i miłości. Erizek uwielbia się bawić piłeczkami, sznurkami, myszkami, 
pięknie bawi się na drapaku Erizek to uroczy mruczek, który wyrośnie 
na pięknego kotka.
Dla maluszka szukamy domu niewychodzącego. Kociak ma komplet 
szczepień, jest odrobaczony, odpchlony, zaczipowany. Po osiągnięciu 
dojrzałości zostanie wykastrowany i jest to bezwzględny warunek adop-
cji. W naszym schronisku przeprowadzamy ten zabieg nieodpłatnie. 
Poza Erizkiem wiele innych kociaków czeka na dobry, kochający dom.

CEDRUŚ
Przedstawiamy Cedrusia - kochanego, cudownego, grzecznego pieska. Cedruś to spokojny, cichy psiak, który 
zupełnie nie odnajduje się w schronisku.  Jest bardzo przyjazny, to chodząca psia łagodność. Nikogo nie skrzywdzi, 
nie ugryzie. Cedruś bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami, może zamieszkać tak z drugim pieskiem jak 
i suczką.  Cedruś bardzo dzielnie znosi wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne, ładnie chodzi na smyczy, 
nie szarpie, nie wyrywa się na spacerach. Przebywanie z nim to prawdziwa przyjemność. Na pewno będzie 
genialnym, kochanym i wdzięcznym za dom towarzyszem całej rodziny. Prosimy o dobry domek dla Cedrusia.
Piesek jest w wieku około 5 lat, jest średniej wielkości, zadbany. Cedruś waży około 20 kg. Psiak ma ładne, zadbane 
ząbki, widać, że ktoś się o niego troszczył. Sierść Cedrusia jest czysta, lśniąca. Cedruś w schronisku jest bardzo 
smutny. Mamy nadzieję, że szybko znajdzie dom i ten ogromny smutek na jego pyszczku zastąpiony zostanie 
iskierkami szczęścia. Bardzo prosimy o dobry dom dla Cedrusia. To spokojny, cichy piesek do adopcji. Psiak nie 
ma końca lewego ucha. Trafił do nas z takim obciętym uszkiem.
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i wyka-
strowany. 

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 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
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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

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu

cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna


