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- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!

 530 781 146

Krzeszowice

CO SŁYCHAĆ U WERONIKI?
W ubiegłym roku pisaliśmy o nastoletniej Weronice, mieszkance Brzoskwini w Gminie Zabierzów, która choruje na 
bardzo rzadką chorobę Rosai-Dorfman (histiocytoza zatokowa). Histiocytoza zalicza się do grupy chorób układu 
krwiotwórczego, których istotą jest niekontrolowane rozrastanie się histiocytów - komórek układu odpornościowego, 
które następnie gromadzą się w tkankach i narządach, stopniowo prowadząc do ich uszkodzenia i niewydolności. 
Leczenie tej nie do końca jeszcze poznanej przez medycynę choroby jest bardzo kosztowne i długotrwałe.
Nasi czytelnicy nie pozostali 
obojętni na ubiegłoroczny apel 
o wsparcie dla dziewczyny, dla-
tego Weronika wraz z rodzicami 
serdecznie dziękuje wszystkim 
czytelnikom Gwarka za zeszło-
roczne wpłaty z 1% i darowizny 
własne. Dzięki tym pieniądzom 
możliwe jest jej dalsze leczenie. 
Weronika mówi: „Od tamtego 
roku sporo się zmieniło. Skoń-
czyłam 18 lat i z tego powodu 
musiałam zmienić szpital. Na 
chwilę obecną leczę się w szpita-
lu Rydygiera, ale muszę z rodzi-
cami szukać innej placówki, któ-
ra ma pojęcie o leczeniu mojej 

choroby. Możliwe, że już nie-
długo będziemy musieli jeździć 
na wizyty do szpitala w Warsza-
wie. Mój stan zdrowia na chwilę 
obecną się ustabilizował. Rza-
dziej muszę jeździć do szpitala, 
z czego jestem bardzo zadowo-
lona. Niestety moje wyniki cały 
czas wahają się i muszę być pod 
stałą opieką lekarza prowadzą-
cego. W tym roku kończę szkołę 
i jeśli zdrowie mi na to pozwoli 
będę zdawać maturę. Planuję 
udać się na studia dziennikar-
skie, z moim stanem zdrowia 
będą to najprawdopodobniej 
studia zaoczne. Mamy nadzie-
ję, że nic nie pokrzyżuje moich 

planów i wszystko będzie tak 
jak napisałam. Będę bardzo 
wdzięczna jeśli i w tym roku 
zechcecie przekazać 1% na moje 
dalsze leczenie. Za wszystkie 
wpłaty i darowizny z całego serca 
dziękuję”.
Przypomnijmy historię Wero-
niki. Do 10 roku życia rozwija-
ła się prawidłowo, była całkiem 
zdrowym dzieckiem, ale w 2011 
roku w lecie zaczął dokuczać jej 
ból brzucha i od tego wszystko 
się zaczęło. Rodzice zaczęli robić 
badania, które wychodziły coraz 
gorzej - zdiagnozowano anemię. 

ciąg dalszy na str. 2

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 

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

Chcesz sprzedać / wynająć  
swoją nieruchomość?  

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

NADAL POSZUKUJEMY 
NASZEGO KOTA

Ma na imię Bziutek, jest dużym, czarnym  
kotem, ale z jasnym podszerstkiem,  

który widać dopiero z bliska .
Poszukujemy go od 26 września, wciąż nie  
tracimy nadziei… Kiedy go przygarnęliśmy,  
miał kilka miesięcy, teraz ma ponad 12 lat  

i jest członkiem naszej rodziny.
Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek  

informacje na jego temat.  

Tel. 696 595 118
Prosimy też o udostępnianie posta na jego temat 
z FB Zaginione / Znalezione zwierzęta - KRAKÓW 

i okolice.
Dziękujemy!

DO SPRZEDANIA

Mieszkanie w Trzebini, osiedle Gaj, parter, 37 m kw. 
Salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka. 

Po remoncie, w nowoczesnym stylu.
Cena: 150 tys. PLN. 

tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
Dom ok. 180 m kw w Filipowicach, 
na działce 13 a. Cena: 330 tys. PLN.

tel. 696 595 118
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Rodzice z dzieckiem odsyła-
ni byli od lekarza do lekarza, 
a ból cały czas nie przechodził. 
Lekarze twierdzili, że Weroni-
ka dorasta i ból brzucha to tego 
symptom. Jednak stan zdrowia 
dziewczynki cały czas się pogar-
szał, pojawiały się nocne poty, 
dreszcze, osłabienie, spadek 
masy ciała i brak apetytu. Z koń-
cem roku z bardzo złymi wyni-
kami badań Weronika trafiła na 
SOR w Prokocimiu, a potem na 

oddział gastroendokrynologicz-
ny i tam była diagnozowana. Na 
tym oddziale spędziła miesiąc, 
potem została przeniesiona na 
oddział pulmonologiczny, gdzie 
spędziła drugi miesiąc. Zanim 
postawiono diagnozę, minęły 
dwa miesiące. Potem było kil-
ka nawrotów choroby, lekarze 
wprowadzali różne rodzaje 
leczenia. Sterydy pomagały na 
chwilę, a chemia nie przynosiła 
pożądanych rezultatów i z tego 

powodu często pojawiały się 
zaostrzenia choroby i te same obja-
wy, z którymi lądowała w szpi-
talu. Kiedy choroba się  nasiliła, 
Weronika trafiła na OIOM i tam 
była przez jakiś czas w śpiączce 
farmakologicznej. Po wybudze-
niu stan Weroniki był niepewny, 
więc mama dziewczyny musiała 
zrezygnować z pracy i opiekować 
się córką w szpitalu 24 godziny 
na dobę. W końcu Weronika tra-
fiła na oddział hematologii i na 
takich oddziałach jest leczona do 
dzisiejszego dnia. Obecnie Wero-
nika czuję się w miarę dobrze. 
Ale przyszłość dziewczyny 
wciąż jest niepewna... Z uwagi 
na konieczność opieki nad Wero-
niką rodzina musi utrzymać się 
z jednej pensji i zasiłku z gminy. 
Mimo, iż jest tak ciężko, Wero-
nika i jej bliscy, w tym młodszy 
brat Gabryś, patrzą w przyszłość 
z optymizmem. 

Wraz z rodzicami Weroniki pro-
simy o wszelkie możliwe wspar-
cie, dobre myśli i modlitwę.

 v Redakcja

LEGENDA O  
DZIELNYM FILIPIE

Dawno, dawno temu, gdy jeszcze Filipowic 
nie było na mapie, królowała na tych zie-
miach zła królowa i czarownica. Żądała od 
poddanych podatków, a jak jej nie płacili to 
ich wrzucała do lochu.
Mijały lata, ale nikt nie potrafił się z nią zmierzyć. Aż w końcu 
znalazł się chłopiec o imieniu Filip. Był skromnym, ale mą-
drym i odważnym człowiekiem. Chłopcu nie podobało się, 
że królowa zamyka ludzi, a tym bardziej, że zmknęła też jego 
rodziców. Filip wymyślił, że złapie królową we własne sidła. 
Ukrył cały swój majątek w celi, żeby zwabić królową, a sam 
schował się do drugiej. Minęły dwie godziny, aż w końcu zja-
wiła się chciwa królowa. Czarownica zabrała majątek, a chło-
piec szybko zamknął klatkę. Od tej pory wszyscy ludzie byli 
szczęśliwi. Na cześć Filipa nazwali wieś Filipowice. 
Do tej pory można usłyszeć wołanie królowej o pomoc, które 
słychać jako echo wśród lasów.

Karol Kuźnik kl. III b
Zespół Szkół w Tenczynku 
Rok  szkolny 2017/2018

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

CIĄG DALSZY ZE STR.1
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Bliski z depresją? Jak pomóc
Każda długotrwała choroba bliskiej osoby wiąże się z olbrzymim obciążeniem całej rodziny. Jeśli do tego cho-
ry odmawia leczenia  sytuacja może robić się trudna do wytrzymania. Brak zgody na leczenie – mniej czy 
bardziej świadomy może zdarzyć się przy okazji różnych schorzeń, jednak w depresji ma szczególny charakter, 
bo wynika z procesu chorobowego i ma związek z charakterem objawów. W takiej sytuacji nie ma żadnych 
prostych recept, ani uniwersalnych rozwiązań.  

Nie tylko smutek
Wiele  osób uważa, że depresja wiąże  
się z głębokim smutkiem. To tylko 
częściowo prawda – smutek oczywi-
ście jest jednym z uczuć, które towa-
rzyszą choremu, ale nie jedynym, 
często wskazywanym też jako nie 
najgorsze w porównaniu z innymi. 
To, co paraliżuje działanie  chorego 
może wiązać się  z przeżywaniem 
wewnętrznej pustki, obojętności, 
brakiem celu i poczucia własnych 
potrzeb czy dążeń. Dlatego popu-
larny ostatnio na Facebooku łańcu-
szek jest krytykowany przez wielu 
chorych. Wpis: „Moje drzwi, mój 
dom i telefon są zawsze otwarte dla 
każdego z moich bliskich, przyja-
ciół, znajomych lub rodziny. Nie 
jest dobrze cierpieć w ciszy. Mam 
kawę, herbatę, a nawet trochę wina. 
Mogę przygotować coś zdrowego, 
aby móc się z Tobą podzielić. Może 
mam tylko świeżą wodę lub kawa-
łek chleba lub po prostu dam Ci 
moje ramię i milczenie, jeśli tego 
potrzebujesz... ja Zawsze będę tu, 
a Ty zawsze będziesz mile widziany! 
Dołączam się do ruchu zapobiega-
nia depresji. #zapobiegamydepresji” 
wklejany masowo przez różnych 

użytkowników tego portalu może 
mieć znaczenie  dla osób, które cier-
pią, są samotne, przechodzą przez 
trudny okres. Jeśli mówimy o peł-
noobjawowej, rozwiniętej depresji, 
takie  działanie  nie będzie miało 
zbyt wielkiej wartości. Osoba chora 
nie  tylko nie będzie  w stanie  sko-
rzystać z takiego wsparcia (wyjść 
z inicjatywą, żeby odpowiedzieć 
na takie zaproszenie), może też nie 
potrafić tego przyjąć – spotkanie  
zamiast wsparcia stanie się obciąże-
niem, będzie męczyć chorego. Warto 
oczywiście  oferować takie wsparcie, 
na pewno zdziała tu więcej dobrego 
niż złego, ale nie spodziewajmy się 
po nim zbyt wiele. 

Wiedza o chorobie
Znajomość natury objawów poma-
ga nie tylko w codziennej koegzy-
stencji z chorym, ale też wspiera. 
Jeśli najbliżsi potrafią ocenić czego 
realnie mogą się spodziewać po 
chorym może to zmniejszyć stres 
jaki pojawia się w rodzinie. Warto 
zmienić popularną w naszym spo-
łeczeństwie postawę „będę mobili-
zować do aktywności niezależnie od 
wszystkiego” na drogę „zaproszę do 

różnych aktywności, wiedząc, że nie 
wszystko się uda”. Bieżący kontakt 
z lekarzem czy poznawanie choroby 
na własną rękę (uwaga na artykuły 
w internecie – nie wszystkie są pro-
fesjonalne!) doda pewności i spokoju 
osobom wspierającym, a to przekła-
da się na cierpliwość wobec chorego 
i tworzenie przestrzeni do zdrowie-
nia (a nie nacisku na pozbycie się 
obecnych uczuć). Każdy moment 
gotowości do podjęcia leczenia warto 
wzmacniać i wspierać - brak dbania 
o siebie, świadomości swojego stanu, 
poczucia sensu są typowymi zjawi-
skami jakie występują w tej chorobie. 

Otwarcie na leczenie
Dużym wsparciem jest otwarcie 
najbliższych na leczenie. Czasem 
spotykam się z postawą rodzin, 
w której pojawia się lęk przed hospi-
talizacją. Leczenie tak, ale byle nie 
szpital. Wiele rodzin myśli o lecze-
niu szpitalnym dopiero wtedy, kiedy 
sytuacja jest już naprawdę bardzo 
trudna. Warto wiedzieć o tym, że 
w sytuacji, kiedy chory zagraża 
sam sobie – pojawiają się myśli czy 
tendencje samobójcze, które chory 
ujawnia, lub zachowuje się w sposób 

autodestrukcyjny leczenie szpitalne 
można podjąć nawet bez zgody cho-
rego. Czasem sama świadomość, że 
rodzina postrzega leczenie psychia-
tryczne jako szansę na wyzdrowie-
nie, a ewentualną hospitalizację jako 
procedurę umożliwiającą dokładną 
diagnozę i zaplanowanie leczenia, 
pomaga podjąć decyzję. Chory czę-
sto nie chce się leczyć ze względu na 
utrwalone, rodzinne przekonania, że 
szpital to niemal koniec świata, nie 
chce do końca życia nosić na sobie 
piętna tego, który był „w psychia-
tryku”. Rozpowszechnianie wśród 
najbliższych poglądów związanych 
z koniecznością leczenia depresji tak 
jak każdej innej choroby da choremu 
wsparcie. Jeśli mamy zapalenie płuc 
i lekarz chce skierować do szpitala 
to nikt nie mówi: „a może jeszcze 
poczekamy”, ani – „a może pora-
dzimy sobie z tym sami”. Każdy 
zastanawia się kto może przywieźć 
potrzebne rzeczy i jak przełożyć 
różne pilne sprawy. Jeśli traktowa-
libyśmy leczenie depresji z podob-
ną powagą, co przy zapaleniu płuc, 
decyzja o rozpoczęciu leczenia była-
by prostsza.  

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

NOWY SEZON SPOTKAŃ 
KRZESZOWICKICH SENIORÓW!

Po ponad trzech latach Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży 
opuścił siedzibę na ulicy Szkolnej w Krzeszowicach i teraz, w bardziej 
przestronnym miejscu, blisko dworca PKP i dworca busów, zaczynamy 
na nowo nasze spotkania.

Florianówka, Kopalnia Talentów, remiza OSP przy ulicy Floriana 
–  różnie kojarzymy i nazywamy to miejsce. Teraz, dla nas, krzeszo-
wickich seniorów i pracowników oraz wolontariuszy Fundacji Kobieta 
w Regionie, to w wyznaczone dni siedziba KLUBU SENIOR +.
Mamy nadzieję, że sąsiedztwo osiedli, łatwy dojazd dla osób spoza 
Krzeszowic spowoduje napływ nowych członków Klubu, którzy doce-
nią tę inicjatywę i możliwość integracji z innymi mieszkańcami gminy.

Zapraszamy do nas:
WTORKI - od 11.00 do 15.00

ŚRODY - od 8.00 do 12.00
PIĄTKI - od 14.00 do 18.00

W środy planujemy gimnastykę i zajęcia z zakresu „zdrowy kręgo-
słup”, wtorki to czas na spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, 
prelekcje o podróżach i przede wszystkim swobodne spotkania przy 
kawie i prasie.
W piątki rezerwujemy czas na warsztaty rękodzieła, spotkania kulinarne 
oraz – uwaga nowość!  - FAJFY DLA SENIORÓW https://static.xx.fbcdn.
net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png
Niezależnie od ustalonych aktywności, zawsze możecie Państwo 
przyjść do nas by pogawędzić ze znajomymi, poczytać bieżącą prasę, 
pograć w scrabble, poczytać książkę, wypić bezpłatnie kawę czy 
herbatę.
O wszystkich planach i szczegółach spotkań możecie Państwo prze-
czytać na bieżąco na naszym profilu na FACEBOOKU.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły, propozycje! To 
miejsce dla Was i tworzone przez Was!
Czekamy na seniorów w KLUBIE SENIOR+ na ul. Floriana 1 w Krze-
szowicach! 

***
Projekt realizowany przez Fundację Kobieta w Regionie jest finanso-
wany ze środków Gminy Krzeszowice oraz funduszy ministerialnych.

r 

Pasją Weroniki jest malowanie i rysowanie
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ARANŻOWANIE PRZESTRZENI DO 
PRACY W DOMU: 3 PROSTE KROKI

Praca w domu na etacie, czy realizowanie pasji - Twoje domowe biuro lub pracownia 
mogą stać się ozdobą mieszkania i świetnie zorganizowanym miejscem, w którym 
panuje twórczy klimat. Zobacz, jak zaaranżować miejsce do pracy w domu, by było 
funkcjonalne i estetyczne. 
Coraz więcej osób pracuje zdalnie, 
wykonując obowiązki w przestrze-
niach co-workingowych, w kawiar-
niach, w podróży oraz we własnym 
m2. Wśród nich znajdziemy grafików 
i graficzki, copywriterów i copyw-
riterki, osoby zajmujące się IT oraz 
innych freelanserów, a nawet osoby 
zatrudnione na etacie. Zdarza się, że 
dom, czy mieszkanie staje się siedzibą 
firmy, nie tylko na początkowym eta-
pie działalności. Schludnej przestrze-
ni do pracy potrzebują także hobby-
ści. Szycie na maszynie, malowanie, 
lepienie z gliny, czy modelowanie to 
tylko niektóre z pasji, które możemy 
realizować w domu, a dobrze zorgani-
zowane biurko i przyjemne otoczenie 
staną się dodatkową motywacją do 
pracy - zarobkowej i tej, którą wyko-
nujemy z potrzeby serca.

PORZĄDEK: pozbądź się  
zbędnych przedmiotów

Zastanów się, czego potrzebujesz do 
pracy. Wybierz przedmioty, a potem 
wytypuj te, których używasz bardzo 
często i te, które przydają się rzadziej. 
Dzięki podziałowi będziesz w stanie 
ograniczyć ilość przedmiotów, które 
leżą na biurku, zabierając miejsce 
i wprowadzając chaos. 
Najpotrzebniejsze przedmioty 
możesz przechowywać na bla-
cie biurka lub w ukrytych w nim 
szafkach. Pozostałe mogą trafić do 
szafek i pudeł w pobliżu biurka, a na 
pewno w tym samym pomieszcze-
niu. Dzięki temu zyskasz więcej 
miejsca i zorganizujesz się lepiej.

ORGANIZACJA: pudełka,  
kosze, segregatory

Zaopatrz się w pojemniki do prze-
chowywania: pudła, segregatory, 
teczki lub kosze, najlepiej ekologicz-
ne, wykonane z papieru, rattanu lub 
wikliny. Można w nich przechowy-
wać dokumenty i drobne przedmio-
ty, jak farby, nici, narzędzia, które 
wcześniej leżały na wierzchu, a przez 
to gubiły się i cudownie odnajdy-
wały co jakiś czas. Posegreguj 
rzeczy zgodnie z ich przeznacze-
niem i zapakuj do odpowiednich, 
podpisanych pojemników. Dzięki 
temu zawsze znajdziesz to, czego 
potrzebujesz, nawet jeśli przedmioty 
nie będą znajdowały się w zasięgu 
Twojego wzroku. Co więcej, taki 
system przechowywania pozwoli 
Ci utrzymać porządek przez długi 
czas. Pojemniki do przechowywania 
możesz trzymać pod biurkiem, na 
meblach, a jeśli masz taką możliwość 
- w specjalnej szafce obok biurka.

ESTETYKA:  
kreatywność i motywacja

Nie każdy może pozwolić sobie na 
to, żeby gabinet lub pracownia był 
osobnym pomieszczeniem. Jeśli 
w Twoim mieszkaniu nie ma na to 

miejsca, nie martw się. Narożne, 
w wersji mini, rozkładane - wybór 
biurek jest tak ogromny, że na pew-
no znajdziesz takie, które zmieści 
się w Twojej sypialni czy salonie. 
Pracując w domu, w którym żyje-
my, jemy, śpimy i odpoczywamy, 
warto wydzielić przestrzeń do pracy 
choćby symbolicznie. To, że pra-
cujesz w sypialni, lub w salonie nie 
musi obniżać Twojej motywacji, 
ani zaburzać idealnie zaaranżo-
wanej przestrzeni do życia. Twoje 
biuro lub pracownia mogą wtopić się 
w otoczenie lub wyróżniać się w taki 
sposób, by podział na strefę do pracy 
i do życia był wyraźny. Tapeta czy 
fototapeta na linii biurka sprawią, że 
fragment pomieszczenia będzie się 
wyróżniał i stanowił osobną część, 
przynajmniej wizualnie. Dobrym 
pomysłem na dekorację biura i pra-
cowni są plakaty motywacyjne. Pro-
sty design, wymowne hasła - tego 
potrzebujesz, by było ładnie, ale nie 
przytłaczająco.

W informacji wykorzystano 
aranżacje z fototapetami oraz 

fototapety Pixers. 

DOMOWE SPOSOBY NA ROZGRZANIE
Pogoda bardzo długo nas rozpieszczała, jednak na dobre wkroczyliśmy w okres zimowy. Mroźna aura sprawia, że nie trudno 
o wyziębienie organizmu, co niestety skutkuje osłabieniem odporności, a stąd już niedaleka droga do przeziębienia. Dlatego też 
przedstawiamy kilka sposobów na rozgrzanie się w chłodny dzień, po których na pewno poczujesz się lepiej. 

ROZGRZEWAJĄCE HERBATY
Pierwszy sposób nasuwa się sam, herbata z dodatkami, to świetny 
sposób na rozgrzanie organizmu od środka. Najczęściej dodajemy 
do herbaty miód czy cytrynę, ale masz zdecydowanie więcej moż-
liwości. Taki napój najlepiej przygotować na bazie czarnej herbaty.
Co do niej najlepiej dodać?
•	 Sok z cytryny
•	 miód
•	 świeży korzeń imbiru
•	 cynamon
•	 kardamon
•	 goździki
•	 sok z malin lub suszone maliny
Pamiętaj, aby miodu i cytryny nie dodawać bezpośrednio do wrzątku, 
ponieważ w zbyt wysokiej temperaturze stracą one swoje właściwości 
zdrowotne. Odczekaj, aż zaparzona herbata trochę przestygnie.

NAPÓJ IMBIROWY 
Kolejnym sposobem na walkę z odczuwaniem zimna jest napój 
imbirowy, który rozgrzeje i poprawi krążenie,aby go przegotować 
zetrzyj korzeń imbiru (ok. 5 cm), włóż do rondelka i zalej wodą, 
gotuj przez 15-20 minut. Gotowy napój przelej przez sitko do kubka. 
Proponuję dodać kilka kropli soku z cytryny lub łyżeczkę miodu 
dla złagodzenia smaku, możesz go również rozcieńczyć z wodą.

NAPARY ZIOŁOWE
Kolejny rozgrzewający napój, który bez problemu możemy przyrzą-
dzić to napar ziołowy. Jednak czas parzenia ziół jest nieco dłuższy 
niż zwykłej herbaty. Tak więc aby w pełni wykorzystać moc ziół 
parz je minimum 10 minut, najlepiej pod przykryciem. Taki ziołowy 
napój rozgrzewający dodatkowo przyniesie Ci ulgę przy pierwszych 
objawach przeziębienia. A oto kilka przykładów, po jakie napary 
ziołowe warto sięgnąć.
•	 Kwiat	lipy – zawiera ona związki śluzowe, które mają dzia-

łanie przeciwzapalne, łagodzące ból gardła i kaszel. Napar 
z kwiatu lipy polecany jest przy przeziębieniu, zapaleniu 
gardła, oskrzeli czy anginie. 

•	 Kwiat	bzu	czarnego – ma działanie antywirusowe, podnosi 
odporność organizmu, wzmacnia błony śluzowe dróg odde-
chowy, działa napotnie, rozrzedza katar i łagodzi ból głowy.

•	 Ziele	macierzanki – wykazuje właściwości 
wykrztuśne i odkażające. Macierzanka piaskowa 
jest polecana przy suchym kaszlu i infekcjach 
dróg oddechowych.

MOC PRZYPRAW I ZIÓŁ 
O przyprawach już słów kilka było przy okazji rozgrze-
wających herbat. Jednak jest ich o wiele więcej i nadają 
się również do kaw, ciepłego mleka, kakao, gorącej 
czekolady, jak i do zup czy dań obiadowych. Warto 
wprowadzić je do naszej codziennej diety szczególnie 
w tym zimowym okresie, kiedy jesteśmy bardziej 
podatni na wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy.
Najlepsze w działaniu są ostre i aromatyczne przy-
prawy – część z nich na pewno już posiadasz w swojej 
kuchennej szafce.
Rozgrzewające przyprawy i zioła:
•	 Imbir	– do herbaty, dań obiadowych i zup, bogaty 

w substancje przeciwzapalne, pomocny w lecze-
niu przeziębienia, łagodzi bóle mięśni i stawów.

•	 Kurkuma – jedna z najlepiej rozgrzewających 
przypraw, idealnie nadaje się do dań obiadowych 
i gęstych zup kremów.

•	 Kardamon – pasuje do kawy i herbaty, ma wła-
ściwości wykrztuśne,

•	 Cynamon – do zup kremów, herbaty, kawy, 
kakao i mleka, pomocny w leczeniu przeziębienia 
i grypy, działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo 
i przeciwgrzybicznie.

•	 Gorczyca – główny składnik musztardy, pasuje 
do mięs i sosów, pomocna przy zapaleniu zatok i nerwobólach,

•	 Chili – do dań obiadowych, a nawet gorącej czekolady, bogate 
w witaminę C, przynosi ulgę przy bólach głowy i zatok.

ZUPY ROZGRZEWAJĄCE
Zupa to nie tylko dobry pomysł na smaczny i sycący posiłek, ale 
i sposób na ocieplenie organizmu w chłodne dni. Pożywna zupa 
dostarcza naszemu organizmowi wielu odżywczych składników 
a uczucie sytości w żołądku zapewni nam rozgrzanie na dłużej.
Tradycyjny rosół to pierwsze co nam przychodzi do głowy, ale 
również gęsta zupa krem wzbogacona takimi przyprawami jak: 

majeranek, tymianek, oregano, rozmaryn, kolendra, kmin rzymski 
czy też imbir

Oto kilka pomysłów, jaką zupę warto przygotować:
•	 Tradycyjny rosół z makaronem, 
•	 rozgrzewająca zupa pomidorowa z imbirem,
•	 zupa krem z soczewicy,
•	 kapuśniak z kminem rzymskim, 
•	 zupa gulaszowa z ciecierzycą.

 v AM

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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Zapraszamy na kolejne spotkanie KinoBzika:  
28 stycznia 2019, o godz. 18.00.

Obejrzymy na ekranie i porozmawiamy  
o oskarowym filmie ARTYSTA. Wstęp wolny!

........................
Za nami 4 seanse powołanego do życia ostatniej jesieni 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „KinoBzik” w Trzebini i już 
widać, że publiczność dopisuje. Chętnych do obejrzenia 
dobrego filmu i podyskutowania o nim jest sporo.
Na pierwsze, wrześniowe spotkanie przyszło kilkadziesiąt 
osób. W październiku przy okazji wyświetlania „Zimnej 
wojny” Pawła Pawlikowskiego salę trzebińskiego kina 
„Sokół” odwiedziło ponad 230 widzów. To był absolut-
ny rekord – może nawet w skali kraju – bo zajęte były 
wszystkie miejsca na dole sali i na balkonie, i trzeba było 
dostawiać dodatkowe krzesła! W listopadzie publiczność 
została zaproszona na seans z kinem argentyńskim. „Dzi-
kie historie” Damiána Szifrona obejrzało około 130 osób. 
„Twój Vincent” - 150 osób. Cieszymy się, że miłośników 
X muzy jest aż tylu.
Spotkania KinoBzików odbywają się raz w miesiącu w trze-
bińskim kinie „Sokół” - zawsze w poniedziałki, około godz. 
18. (Wszystko wskazuje na to, że będą to ostatnie ponie-
działki w miesiącu.) Wstęp jest darmowy – nie wymagana 
jest żadna rejestracja, ani rezerwacja miejsc. Do klubu 
filmowego zajrzeć może każdy. Na klubowiczów czeka 
krótkie słowo wprowadzające i drobny poczęstunek, a po 
seansie – dyskusja i nagrody dla najbardziej aktywnych.
Jeśli więc jeszcze nie dotarliście na KinoBzika – zróbcie 
to koniecznie!

Katarzyna Michalak : Ścigany
Danka i Hubert to dwoje życiowych straceń-
ców. Byli przekonani, że nic dobrego ich już nie 
czeka. Aż spotkali siebie. Danka pomogła mu, 
kiedy ranny i ścigany przez policję uciekał przez 
bieszczadzkie bezdroża. Uwierzyła w jego nie-
winność, choć był poszukiwany za zabójstwo. 
Był taki jak ona. W oczach miał gniew, w duszy 
mrok, a w sercu głęboką ranę po wielkiej miłości. 
I jeszcze większej krzywdzie. Tylko miłość była w 
stanie to zmienić.

Ntailan Lolkoki : Skrzydła dla motyla
Jako dziewczynka Ntailan Lolkoki została okale-
czona i przez długie lata milczała. Jako dorosła 
kobieta otrzymała szansę, by cofnąć to, co się 
stało. Pasjonujące wspomnienia odważnej kobie-
ty, która otwarcie mówi o swoich cierpieniach – i 
swoim wybawieniu. 

Kamil Sipowicz :  
Kora, Kora. A planety szaleją

Biografia Kory, jednej z najlepszych wokalistek 
polskiej sceny rockowej, napisana przez znanego 
dziennikarza i partnera życiowego Olgi Jackow-
skiej. Artystka szczerze opowiada o osobistych 
sprawach i porusza ważne, często wywołujące 
spory w życiu publicznym kwestie. 

Charles Bukowski : Listonosz
W  krótkich rozdziałach Bukowski w  zabawny 
sposób opisuje swoje życie, kiedy pracował jako 
listonosz. Z właściwym sobie dystansem i cierp-
kim humorem Bukowski - krytyczny obserwator 
rzeczywistości - przygląda się funkcjonowaniu 
instytucji poczty i panującym w niej stosunkom, 
z wrażliwością reagując na ludzką krzywdę. 

Marzena Kwietniewska-Talarczyk : 
Pozdrowienia z Marsa

Czas na szaloną podróż do przyszłości! Jest XXII 
wiek. Ludzie zamieszkują Marsa! W jednej z 
marsjańskich szkół odbywa się konkurs wiedzy 
o Ziemi. Główną nagrodą jest międzyplanetarna 
podróż na… Ziemię. Kto zwycięży w konkursie? 
Kto poleci rakietą na Ziemię? I co najważniejsze, 
jak teraz wygląda Ziemia i życie na niej? Czy ktoś 
tam jeszcze mieszka? 

Róża Lewanowicz : Porwana
Justyna i Łukasz Meyer wiodą z pozoru spokojne 
życie warszawskich mieszczuchów. Ich i duże, i 
małe problemy przestają mieć dla nich jakiekol-
wiek znaczenie w dniu, w którym na oczach zdez-
orientowanego męża i połowy osiedla ktoś pory-
wa żonę i odjeżdża z nią w nieznanym kierunku.

Justyna Bednarek : Niesamowite  
przygody dziesięciu skarpetek

Czy nie zastanawiało Was, gdzie znikają wrzuco-
ne do pralki skarpetki? Bo jest faktem, że zniakją, 
skoro wsadzamy je parami, a wyjmujemy poje-
dyncze. Otóż zaginione skarpetki ruszają w świat, 
robią zawrotne kariery i mają świetne przygody.

Emelie Schepp : Primum non nocere
Główna bohaterka, Jana Berzelius, której mrocz-
na przeszłość kładzie się cieniem na całe jej ży-
cie, musi zmierzyć się z serią bestialskich zbrod-
ni. Ktoś okalecza swoje ofiary. Czy robi  to w akcie 
szaleństwa, czy też kryje się za tym coś innego? 

KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA  
- SERPENTYNA - ROZWIĄZANIE

Biblioteka Publiczna w Tenczynku zorganizowała pięć imprez na 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z projek-
tów była Krzyżówka Niepodległościowa – Serpentyna opracowana 
przez bibliotekarkę Danutę Nowak. Hasła pomocnicze odnosiły się 
do jubileuszu, ale większość z nich dotyczyła osoby Józefa Piłsudskiego. Roz-
wiązując krzyżówkę mogli Państwo bliżej poznać fakty i ciekawostki związane 
z życim i działalnością Marszałka.

Rozwiązaniem	krzyżówki	było	hasło	NIEPODLEGŁOŚĆ.		
Poniżej	podajemy	także	rozwiązanie	haseł	pomocniczych:	

•	relaks	wodza	(7)	 ..................................................................................................................PASJANS
•	kara	za	Aleksandra	III	(5)	 ............................................................................................SYBIR
•	bywa	i wielkości, i koński (4)  ......................................................................................  RZĄD
•	do	podwładnych	w dobrym	humorze	(7) ............................................................  DZIECKO
•	pisklęta	za	gniazdo	(6)	 .....................................................................................................  ORLĘTA
•	jego	biblijny	brat	(4)	 ...........................................................................................................  ADAM
•	miły	dworek	(7)	 ...................................................................................................................  MILUSIN
•	kasa	w pociągu (5)  .............................................................................................................  NAPAD
•	legioniści	o nim	(7)	............................................................................................................  DZIADEK
•	w naszej małej ojczyźnie 2 Pułk Legionu Zachodniego (11)  .................  KRZESZOWICE
•	kolega	nie	Tytusa	i A`Tomka (5)  ..............................................................................  ENDEK
•	jego	drugi	patron	(7)	 ........................................................................................................  KLEMENS
•	tu	na	Oleandrów	5	(9)	 .....................................................................................................  SULEJÓWEK
•	po	niej	Niemen	i Mera	(9)	 .............................................................................................  KASZTANKA
•	specjalsi	od	kamienia	(4)	 ................................................................................................  AGAT
•	porażka	jego	sierpniowej	koncepcji	z 1920	r.	(12)	 .........................................  TUCHACZEWSKI
•	otczestwo	Włodzimierza	Uljanowa	(6)	 ...............................................................  ILJICZ
•	tam	dziecię	w dzień św. Klemensa (5)  ..................................................................  ZUŁÓW
•	syryjski	kapral	od	Andersa	(6)	 ...................................................................................  WOJTEK
•	Piersi	i Maryla,	gwarowo	(6)	.......................................................................................  KAŁACH
•	jego,	jak	wstążka	u Norwida	(6)	 ................................................................................  HALLER
•	do	dzisiaj	na	ustach	żołnierzy	(8)	 .............................................................................  ROZMARYN
•	w parze z  wolnością (12)  ...............................................................................................  NIEZAWISŁOŚĆ
•	dwie	pary	=	stulecie	(8)	 ...................................................................................................  ĆWIARTKA

Prawidłowe rozwiązania tej 
wymagającej krzyżówki nade-
słały Pani Jadwiga Księżyc oraz 
Pani Romana Kalemba. Nagro-
dy książkowe ufundowane przez 

redakcję Gwarka oraz limitowane 
gry planszowe podarowane przez 
MGBP w Krzeszowicach zosta-
ły wręczone podczas spotkania 
w Bibliotece w Tenczynku w dniu 

10 stycznia. Zwyciężczyniom gra-
tulujemy wiedzy i wytrwałości, 
jednocześnie zachęcając Czytel-
ników do dalszego brania udziału 
w naszych konkursach. 
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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

DIAMENTOWY STELAŻ
    ZABIEG REKONSTRUUJĄCY OWAL TWARZY ORAZ REDUKUJĄCY ZMARSZCZKI

Aby skutecznie walczyć z tymi objawami moż-
na poddać się zabiegom medycyny estetycznej 

– te jednak są inwazyjne i bywają bolesne. 

DIAMENTOWY STELAŻ
Naszym klientkom proponujemy bezpieczny i 

nieinwazyjny zabieg, jakim jest  DIAMENTOWY 
STELAŻ.

To zabieg liftingujący nie wymagający rekonwale-
scencji. Zapewnia spektakularne efekty w krótkim 
czasie oraz maksymalny relaks dla klientki. 

Diamentowy Stelaż jest wyjątkowym zabiegiem dla 
wymagających kobiet. Można go wykonywać przed 
ważnymi wyjściami, przez co stanie się ulubionym 
zabiegiem bankietowym. Rozświetla, napina, modeluje 
owal. Połączenie zabiegu z masażem daje spektakularne 
doznania.

EFEKTY ZABIEGU
Diamentowy stelaż to kompleksowy zabieg dla Pań które 
chcą utrzymać skórę w dobrej kondycji. Rozświetlenie, 
wygładzenie, wymodelowanie owalu to tylko część 
efektów zabiegu. Dodatkowym plusem jest niesamowite 
rozluźnienie klientki podczas zabiegu dzięki wprowadze-
niu elementu  masażu. 

Idealny pomysł na prezent dla każdej kobiety.

PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu podtrzymania efektów zabiegu, rekomendujemy 
systematyczne stosowanie kosmetyków Diamond & 
Meteorite Line. 

Krok 1
Oczyszczający żel Diamond 
& Caviar Micellar Gel oraz 
tonik przywracający pH 
skórze Diamond & Caviar 
Micellar Lotion. 

Krok 2
Diamond Lift Day Cream – 
krem przeciwzmarszczkowy 
na dzień, wygładza oraz 
rozświetla skórę,

Meteorite Cream - przeciwzmarszczkowy, nawilżający, 
idealny jako baza pod makijaż,

Diamond Night Essence - mocno skoncentrowany krem 
odmładzający na noc.

Kosmetyki Diamond & Meteorite są bogate w składniki 
aktywne.   Po nałożeniu kosmetyku na twarz tworzy 
się mikrokrystaliczna sieć napinająca, która modeluje 
twarz – ujędrnia i wygładza skórę.

Następuje natychmiastowa regeneracja podporowych 
włókien kolagenowych.  Kosmetyki wzbogacono o 
prawdziwy pył diamentowy i złoto – dla wymagających 
kobiet - pozostawiają cerę rozświetloną i piękną.

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Skóra starzeje się w każdej ze swoich trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. 
Spada w nich poziom tkanki tłuszczowej, kolagenu i elastyny, skóra wolniej się regeneruje i goi. Pierwsze 
oznaki starzenia się skóry z reguły dają się zauważyć w okolicach 25-30. roku życia. Na skórze zaczynają 
pojawiać się pierwsze zmarszczki, skóra wiotczeje, z biegiem czasu staje się sucha, szorstka i wydaje się 
cieńsza. U wielu kobiet pojawiają się też problemy z naczynkami, twarz traci blask i pogarsza się jej owal.

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży

KOBIECO, ALE NIE WULGARNIE. 
ODCZAROWUJEMY ZWIERZĘCE MOTYWY W MODZIE

Nie brakuje kobiet, które unikają noszenia zwierzęcych printów czy futer, bo obawiają się, że zamiast kobie-
co będą wyglądać wulgarnie i przesadnie niczym Rysia Siarzewska z kultowego „Killera”. A przecież wcale 
nie musi tak być – biorąc pod uwagę, że zwierzęce motywy należą do absolutnego topu ostatnich trendów 
modowych, trudno o lepszy moment na to, by się przełamać i wyjść na ulicę w cętkowanym płaszczyku czy 
koszuli, o których nieśmiało marzyłyście od dawna. Wszystko zależy od tego, z czym je zestawicie…
Co wybrać, by nie przesadzić i czuć 
się komfortowo w tak wyrazistych 
wzorach oraz zwracających uwagę 
materiałach? Co zrobić, by czuć się 
ubranym, ale nie przebranym? Punk-
tem wyjścia może być znane i bardzo 
bezpieczne połączenie zwierzęcego 
printu z czernią, brązem lub beżem. 
Poniżej cztery propozycje stylizacji 
z wykorzystaniem najmodniejszych 
ubrań. Są na tyle skromne, że może-
cie się w nich wybrać do pracy czy na 
uczelnię, ale też na tyle wyróżniające 
się, że na pewno zadacie w nich szyku 
na imprezie czy randce.

Wyluzowana, ale kobieca

Na pierwszy ogień „idzie” klasyczne 
(sztuczne) futerko w cętki. Zamiast 
zestawiać je ze skórzaną mini i nie-
botycznymi szpilkami niczym ste-
reotypowa, bogata rosyjska matrona, 
można postąpić na przekór i włożyć 
do niego czarne wiązane trapery, 
również czarne rurki i nierozpina-
ną bawełnianą bluzę w tym samym 
kolorze. Do tego niewielka torebka 
na pasku, którą można przewiesić 
przez ramię - na przykład w inten-
sywnie pomarańczowym albo żół-
tym odcieniu i na pewno nie przej-
dziecie niezauważone – podpowiada 
ekspertka sieci sklepów KiK.

Retro szyk

Sportowy styl nie jest dla was? 
W takim razie może spodoba wam 
się elegancki zestaw do biura, którego 
głównym elementem jest przylegają-
cy półgolf w cętki? – Jego idealnym 
dopełnieniem będą materiałowe 
spodnie z rozszerzanymi nogawkami 
i wysoką talią – brązowe lub czar-

ne – radzi stylistka KiK. – Do tego 
wystarczy dobrać pasujące kolory-
stycznie półbuty na słupku (ten patent 
świetnie wydłuża nogi!), małe złote 
kolczyki-kółka i przewiązać kucyk 
niewielką apaszką w kremowym albo 
beżowym kolorze. Stylowo, eleganc-
ko i z drapieżną nutą – mówi. 

Królowa lodu

Jeśli nie czujecie się dobrze w ciepłych 
barwach, nic straconego. – Kamizel-
ka ze srebrzysto-szarego futerka ide-
alnie podkreśli urodę pań o chłodnej 
karnacji. Pod nią wystarczy włożyć 
biały nierozpinany sweter lub golf 
wpuszczony w również białe spodnie 
o wąskich nogawkach i uzupełnić 
stylizację butami – w wersji dla 
odważnych srebrnymi śniegowcami, 
a dla tych z pań, które nie chcą się aż 
tak wyróżniać, na przykład botkami 
w kolorze gorzkiej czekolady. Kropką 
nad „i” w tym zestawieniu może być 
makijaż ust i manicure w wyrazistym 

kolorze – czerwonym albo bordo-
wym – komentuje ekspertka KiK.

Seksownie i z klasą

„Panterka”, jak potocznie nazywa się 
wzory w cętki, niewątpliwie dodaje 
seksapilu sama w sobie. Nawet, jeśli 
zdobi koszulę zapiętą pod szyję. – 
Zestawianie jej z ołówkową, skórzaną 
spódnicą lub woskowanymi rurkami 
to prawdziwy „strzał w dziesiątke”. 
Na co dzień taki zestaw można 
uzupełnić o wygodne botki sięga-
jące kostek, a na wieczorne wyjście 
zamienić je na lakierowane szpilki 
– podpowiada stylistka KiK.
I o to właśnie chodzi w wykorzysty-
waniu zwierzęcych motywów w sty-
lizacjach. – Są na tyle wyraziste, że 
świetnie komponują się z nimi basi-
cowe, proste ubrania i dodatki, któ-
rych każda z nas ma w swojej szafie 
przynajmniej kilka. Równocześnie, 
dzięki stonowanym, naturalnym 
kolorom, nie są agresywne wizualnie, 

jak chociażby geometryczne wzory. 
Pozostają przy tym niesamowicie 
kobiece – podsumowuje ekspertka 
marki KiK. Czegóż chcieć więcej? 

www.kik-textilien.com

Przekaż 1% 
na Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny apelujemy do Miłośni-
ków Tenczyna o przekazywanie stowa-
rzyszeniu Ratuj Tenczyn 1% podatków.  
W tym roku można to zrobić używając do rozliczenia 
podatków dedykowanego oprogramowania. PIT 
możecie wypełnić online lub pobierając program 
za darmo na własny komputer.

KRS 0000332177

Program PIT dostarcza firma www.pitax.pl. 
Łatwe podatki.
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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
• Tenczynek 550 m²   55 000 zł
• Tenczynek 500 m²   50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 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
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 450 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 395 000 zł
• Krzeszowice  900 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1000 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1100 m2  100 000 zł 
• Nowa Góra 1400 m²   90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 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 
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY  
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79    495 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł
• Kamienica mieszk.-usług. w ścisłym centrum 
Krzeszowic. Powierzchnia całkowita 1218 m². 
SPRZEDAŻ 40% UDZIAŁU  1 400 000 zł
                                    za 40% udziału

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

Krzeszowicka „Galeria pod 1edynką” zaprasza na

Wystawę obrazów i rysunku Dominiki Jarosz

„MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”

Serdecznie zapraszamy do „Galerii pod 1edynką” na wystawę obrazów i 
rysunku Dominiki Jarosz, zatytułowanej „Między niebem a ziemią”. Dominika 
Jarosz, do niedawna mieszkanka Krzeszowic, urodziła się w 1997 r. Maturę zdała  
w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, a obecnie studiuje w krakow-
skiej uczelni medycznej. Od wielu lat jej pasją jest malarstwo, którego tajniki 
poznawała pod kierunkiem artysty-malarza Marcina Kołpanowicza. Zaczy-
nała od cierpliwego studiowania martwych natur, dzięki czemu opanowała 
podstawy malarskiego rzemiosła. W martwych naturach dają się zauważyć 
charakterystyczne cechy jej talentu: umiejętność harmonijnego zakompono-
wania powierzchni płótna, wrażliwość kolorystyczna, wnikliwa obserwacja 
rzeczywistości, pewność ręki i dokładność w odtwarzaniu detali. Obecnie 
Dominika Jarosz tworzy samodzielne kompozycje, romantyczne krajobrazy, 
widoki chmur i wody oraz poetyckie kompozycje metaforyczne.

Wystawę można oglądać do 24 lutego 2019
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Pałac Vauxhall, parter, sala nr 1 

wtorek-piątek 9.00 – 16.00, niedziela 10.00 – 14.00 
(w godzinach zajęć, spotkań – galeria nieczynna)

www.ckiskrzeszowice.pl

Nigdy nie jest za późno na zmiany
Judyta kocha swoją pracę wśród kwiatów. Układanie bukie-
tów to zajęcie stworzone dla jej artystycznej duszy. Ale po 
pracy codzienność nie wygląda już tak pięknie. Od lat Ju-
dyta tkwi w związku z mężczyzną, z którym nie jest szczę-
śliwa. Za namową przyjaciółek w końcu przestaje przymy-
kać oko na zdrady i chce zacząć nowe życie bez niego.
Gdy niespodziewanie wraca Szymon – miłość Judyty z li-
cealnych lat, wszystko wydaje się zbyt proste i piękne, żeby 
mogło być prawdziwe. I wtedy niepokojące słowa ze zmię-
tej anonimowej kartki wyciągniętej ze skrzynki na listy 
sprawią, że powrócą wspomnienia, które już dawno chciała 
wyrzucić z pamięci. Tym razem nie wywiniesz się tak ła-
two. Żaden z nich Ci nie pomoże!
Jakie tajemnice skrywa przeszłość Judyty? Czy opiekuńczy 
Szymon da jej poczucie bezpieczeństwa i szczęście, na któ-
re tak długo czekała?
Zagmatwane losy bohaterek i niepokojące tajemnice z przeszłości. Kto jest kim? To historia dla 
każdej z nas. Polecam! - Agnieszka Lis

Premiera:	16.01.2019	r.

Bestsellerowa kryminalna seria!
Sędzia orzekający w sprawach karnych odbiera przerażają-
cą wiadomość. Jego córka została zgwałcona i brutalnie za-
mordowana. Wyjaśnienie tej zbrodni staje się priorytetem 
dla policji, dlatego Agata Górska musi przerwać urlop i pil-
nie wrócić do Warszawy. Gdy śledcza zagłębia się w spra-
wę, odkrywa gęstą sieć zależności i tajemniczych koneksji. 
Jaką rolę w sprawie odegra przeszłość jej partnera – Sławka 
Tomczyka? Czy Agata będzie mogła nadal mu ufać?
Mistrzyni kryminału psychologicznego powraca!
Premiera:	30.01.2019	r.

Anna Kasiuk „KWIACIARKA”

Małgorzata Rogala „PUNKT WIDZENIA”

WARTO PRZECZYTAĆ
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Jeden procent ma wielką moc czynienia dobra
W 2018 roku przekazaliście nam w ten sposób 473 tys. 112 zł. Dzięki 
temu wsparciu mogliśmy zapewnić profesjonalną opiekę medyczną 
ponad 40 nieuleczalnie chorym dzieciom. Pieniądze z odpisu 1 procenta 
podatku pozwoliły nam także spełnić małe, wielkie marzenia podopiec-
znych hospicjum oraz ich rodzeństwa w ramach Almarzeń i AlmaGrantów. 
Wasz 1 procent pomógł nam również sfinansować torty urodzinowe dla 
małych pacjentów oraz utrwalić cudowne chwile w pięknych albumach 
fotograficznych, które im podarowaliśmy.

Prosimy, pamiętajcie o naszych Małych Bohaterach 
podczas tegorocznego rozliczenia PIT-ów.

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645 • NlP 6772252176 • REGON 120074818

BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Organizacja Pożytku Publicznego

DLA PSZCZÓŁ - AKCJA FUNDACJI 
GREENPEACE W GALERII BRONOWICE 

W dniach  od 7 do 19 stycznia Fundacja Greenpeace Polska zaprasza 
do zapoznania się ze sposobami ochrony stale zmniejszającej się 
populacji pszczół oraz dzikich zapylaczy. Dzięki animacjom, technologii 
VR, warsztatom i quizom odwiedzający Galerię Bronowice będą mogli 
dowiedzieć się, jak ratować owady.   
Pszczoły są producentami aż 
trzech czwartych spożywanej 
żywności. Zawdzięczamy im nie 
tylko miód, ale również warzy-
wa, owoce, przyprawy ziołowe czy 
migdały. Ich zniknięcie spowodo-
wałoby między innymi zubożenie 
naszej diety oraz wzrost jej kosz-
tów. Aby przeciwdziałać dalszemu 
masowemu ginięciu tych owadów, 
Fundacja Greenpeace przedsta-
wia rozwiązania i sposoby ochrony 
pszczół i dzikich zapylaczy.            
W ramach projektu można 
zobaczyć w technologii VR, jak 
funkcjonują pszczoły, a także 
dowiedzieć się, jak własnoręcznie 
stworzyć hotelik dla owadów. Jed-
nak to nie wszystko. Na zaintere-
sowanych przedsięwzięciem czeka 
pszczela grafika 3D, przy której są 
wykonywane pamiątkowe zdjęcia. 
Najmłodsi obrońcy pszczół mają 
okazję wzięcia udziału w eduka-
cyjnych quizach oraz zdobycia 
atrakcyjnych nagród.                         
- Zima to trudny okres dla pszczół 
i dzikich zapylaczy. Dlatego tym 
goręcej zapraszamy wszystkich, 
którym los pszczół jest bliski, do 
odwiedzenia naszego stoiska. 
Opowiemy, jak wspólnie możemy 
je chronić, dokonując np. codzien-
nych wyborów zakupowych czy 
wdrażając inne dobre praktyki. 
Aby lepiej poznać pszczoły będzie 

można, w technologii wirtualnej 
rzeczywistości, przenieść się na 
chwilę do wnętrza prawdziwego 
ula - mówi Maciej Piekarz, koor-
dynator akcji.
Stoisko Greenpeace jest zlokali-

zowane na poziomie 0, na placu 
eventowym pod tzw. ringiem. 
Odwiedzać	je	można	do	19	stycz-
nia, w godzinach	10.00	-	19.00.	
Serdecznie zapraszamy!

Śmieją się, że nie mam pieniędzy  Udawali, że im na mnie zależy 
Jestem dla nich nikim  Rzucił mnie 

Czy dziś też będzie pijany? Nic nie znaczę dla rodziców 

Niczego w życiu  nie osiągnę… Jestem zerem 

Nie zasługuję na nic lepszego...  
Nienaw idzę siebie A co jeśli wpadłam…?

Chcę  być dla kogoś ważna   awtał metsej eż ,ąiwóM  

Nienawidzę  własnego ciała 
Znów mnie uderzył Obleją mnie 

Uwziął się na mnie Nie mam już siły 
Nie panuję nad tym,                                                                              ile czasu spędzam w sieci

Czuję pustkę                                          Potrzebuję rozmowy

N i e  w i e m ,  c o  z r o b i ć  Sama weszłam w to bagno… 

Nikt nie zauważy, kiedy mnie już nie będzie…
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KĄCIK KULINARNY

PENNE ZE SZPINAKIEM, 
GRUSZKĄ I GORGONZOLĄ
Uwielbiam makaron, wierzę że uwalnia w nas endorfiny, czyli hormon szczę-
ścia. Ten przepis powstał, nie ma co ukrywać ;) w ramach sprzątania lodówki. 
Sprzątanie okazało się bardzo smaczne w skutkach, a Wy możecie wypróbo-
wać taką kombinację smakową. Danie posypałam orzechami laskowymi zmie-
lonymi z pieprzem. Polecam :)
PENNE ZE SZPINAKIEM, 
GRUSZKĄ I GORGONZOLĄ

• 10 dkg makaronu penne
• gruszka
• garść szpinaku w liściach
• 1 łyżka gorgonzoli
• orzechy laskowe zmiksowane 

z pieprzem (tu odbyło się to 
na oko)

• cebula
• 2 ząbki czosnku
• kilka pomidorów suszonych 

w zalewie
• łyżka oleju spod pomidorów

Cebulę i czosnek obieramy 
i kroimy w piórka. Gruszkę 
myjemy, kroimy na pół, wyci-
namy gniazda nasienne i kroimy 
w większą kostkę.
Makaron ugotowałam al den-
te. Na patelni podgrzałam olej 
spod pomidorów suszonych  
(1 łyżka) i podsmażyłam na nim 
pomidory, czosnek i cebulę, po 
2-3 minutach dodałam szpinak 
i gruszkę, wszystko wymie-
szałam. Szpinak zaczął tracić 
na objętości, gruszka się lekko 
przypiekała, wyłączyłam gaz, 
dodałam gorgonzolę i całość 
wymieszałam.
Makaron przełożyłam do pojem-

nika do pracy, na górę położyłam 
zawartość z patelni, posypując 
orzechami. W pracy wymiesza-
łam, podgrzałam w mikrofalów-

ce. Wydaje mi się, że był to jeden 
z najlepszych ostatnich moich 
obiadów :)

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Szczupła sylwetka to dziś nie tylko kwestia mody, ale                   
i oznaka dbałości o własne zdrowie. Należy pamiętać, że 
„magiczne sposoby" na odchudzanie nie istnieją,                   
a „diety cud" znalezione w internecie mogą przynieść 
dużo więcej szkody niż pożytku. Nic nie zastąpi wizyty w 
gabinecie dietetyka, ponieważ tylko tam ma on 
możliwość dokonania pomiarów, przeprowadzenia 
dokładnego wywiadu oraz porozmawiania z nami. 
Centrum dietetyczne NaturHouse w Chrzanowie daje 
taką możliwość i dlatego zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych pozbyciem się nadwagi na wizyty do nas.

Siedziba firmy NaturHouse obecnie znajduje się przy 
ul. kard. Wyszyńskiego 17a (przeniesiona z ul. Garncar-
skiej). Chcemy Państwa ostrzec przed firmami które 
świadczą - jak sami określają - „takie same usługi jak 
Naturhouse" lub używają stwierdzeń, że „Naturhouse 
teraz istnieje pod inną polską nazwą, a suplementy 
których używamy są takie same". Nie jest to prawda            
i chcemy Państwa przed tym przestrzec. Nasza Certyfi-
kowana siedziba NaturHouse jest tylko jedna. Jeżeli 
czujesz się pokrzywdzony, oszukany lub wprowadzony 
w błąd - zadzwoń lub przyjdź do nas, a nasz zespół 
doradzi jak sobie z tym radzić.

Schudnij
z dietetykiem!

Obecna certyfikowana siedziba

NaturHouse CHRZANÓW
ul. kard. Wyszyńskiego 17a
(przeniesiono z ul.Garncarskiej)
tel.: 570 056 225

@Naturhouse Chrzanów

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
z dietetykiem wystarczy umówić się 
telefonicznie:

Pani Iza
10 kg

talia - 5,5 cm
pas - 13,5 cm
biodra - 6 cm

SZANSA NA NOWE ŻYCIE – JAK WYGLĄDA POBRANIE SZPIKU Z PERSPEKTYWY DAWCY?
O procedurze rejestracji w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych mówi się coraz więcej. Zamawiasz pakiet na www.dkms.pl, wypełniasz 
formularz, odsyłasz pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej wraz z deklaracją, po 2 – 3 miesiącach otrzymujesz powiadomienie o rejestracji wraz 
z kartą Dawcy i… co dalej? Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku (13 października), tzw. Dawcy faktyczni – osoby, które podarowały swoim 
bliźniakom genetycznym szansę na nowe życie, uchyliły rąbka tajemnicy i podzieliły się swoją wiedzą o tym, jak wygląda proces oddawania szpiku 
i komórek macierzystych. Więcej na #mojahistoria

Liczy się każda minuta
W lipcu bieżącego roku otrzymałem telefon 
z informacją, że prawdopodobnie mam bliźnia-
ka genetycznego, który pilnie potrzebuje moich 
komórek. Bez wahania wyraziłem zgodę. Zosta-
łem umówiony na badanie krwi w najbliższej 
przychodni. Po kilku tygodniach stawiłem się 
w Oddziale Diagnostyczno – Zabiegowym na 
szczegółowe badania. Na kilka dni przed pobra-
niem szpiku musiałem przyjmować zastrzyki – 
tzw. czynnik wzrostu. Następnie odwiedziłem 
w/w Oddział gdzie przebiegła cała procedura 
pobrania komórek. Wszystko było mi objaśnione 
ze szczegółami. Samo pobranie komórek nie było 
takie straszne jak mi się wydawało i trwało ok. 5 
godzin – tak proces przygotowań i pobrania opisuje 
Dawca – Arkadiusz Golembka. 
Faktycznie, cała procedura przebiega zwykle 
sprawnie i szybko. Nic dziwnego – w leczeniu 
chorób wymagających przeszczepienia, czas jest 
kluczowy. Zazwyczaj od momentu stwierdze-
nia zgodności pomiędzy Pacjentem a Dawcą (po 
wykonaniu tzw. typizacji potwierdzającej, czyli 
bezpośredniego porównania próbek krwi Dawcy 
i Pacjenta) do momentu oddania komórek macie-
rzystych lub szpiku kostnego mija od jednego 
do trzech miesięcy. Czas jest zależny od stanu 
zdrowia Pacjenta. 

Dwie metody pobrania
Zostałem zakwalifikowany jako Dawca szpiku 
z krwi obwodowej. Kilka dni przed zabiegiem 
zacząłem przyjmować niezbędny lek, który wywo-
ływał bóle głowy i kręgosłupa, ale skutki uboczne 
łagodził lek przeciwbólowy. W dzień zabiegu 
przesiedziałem na fotelu prawie 7 godzin, ale 
w miłym towarzystwie pielęgniarek i innego Daw-
cy z fotela obok, ten czas szybko zleciał. Niedługo 
po zakończonym zabiegu dowiedziałem się, że 
została zebrana wymagana ilość szpiku i mogę 
wracać do domu – Artur Koszewski, który oddał 

komórki	macierzyste	we	wrześniu	2018r.	podkreśla,	
że niedogodności związane z przeszczepieniem 
nie są zbyt dotkliwe. 
Przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego 
Dawcy to zabieg medyczny, stosowany powszech-
nie	od	lat	70.	XX	wieku.	Wykonuje	się	go	dwiema	
metodami.	Od	1973	r.	przeprowadza	się	pobranie	
z talerza kości biodrowej, a od	1988	r.		stosuje	się	
pobrania z krwi obwodowej. W 80	procentach	
przypadków stosuje się pobranie z krwi obwo-
dowej (procedura przypomina oddawanie krwi). 
W pozostałych 20 procentach dokonuje się pobra-
nia z talerza kości biodrowej, a o tym, która metoda 
zostanie wykorzystana, decyduje lekarz prowadzący 
Pacjenta. Wybór metody jest uzależniony m. in. 
od stanu zdrowia Biorcy i jego choroby.

Badania przeszłam w Krakowie, czyli w mie-
ście, w którym mieszkam. Po badaniach odbyło 
się spotkanie z  lekarzem, który wytłumaczył 
cały przebieg pobrania szpiku i rozwiał wszel-
kie wątpliwości. Otrzymałam przy tym zestaw 
strzykawek z substancją namnażającą komórki 
i dokładną instrukcję, jak bezpiecznie wykony-
wać zastrzyki. Przyznam szczerze, że dni w któ-
rych przyjmowałam Neupogen nie były dla mnie 
łatwe. I chociaż nie czułam się najlepiej, to myśla-
łam sobie “Czym jest moje chwilowe kiepskie 
samopoczucie, w porównaniu z tym, co czuje 
i myśli Biorca.” Obawiałam się trochę momentu 
pobrania, ale wszystko poszło bez komplikacji – 
Klaudia Aramowicz, Dawczyni faktyczna, nie ma 
wątpliwości, że wkład jej wysiłku w pomoc, która 
mogła uratować życie jej genetycznego bliźniaka 
był niewspółmiernie mały do możliwych efektów.
Wysiłek ten polega m.in. na zmierzeniu się z nie-
dogodnościami związanymi z pobraniem. Przy 
pobraniu komórek macierzystych z krwi obwodo-
wej trzeba się liczyć z jednodniową wizytą w klinice 
pobrania. Na cztery dni przed pobraniem oraz 

w dniu pobrania Dawca musi przyjmować pod-
skórnie tzw. czynnik wzrostu G-CSF, powodujący 
uwolnienie do krwioobiegu komórek macierzy-
stych, występujących głównie w szpiku kostnym. 
W związku z tym, u Dawcy występować mogą 
symptomy grypopodobne, takie jak podwyższona 
temperatura, bóle kości, mięśni czy uczucie ogólne-
go rozbicia i zmęczenia. Skutecznie je łagodzą leki 
przeciwbólowe dostępne bez recepty (ibuprofen, 
paracetamol). Po samym pobraniu u niektórych 
Dawców mogą pojawić się takie objawy, jak ból 
w miejscu wkłuć, drętwienie i mrowienie języka, 
ust i palców, będące skutkiem chwilowego obniże-
nia poziomu wapnia we krwi. Szybko ustępują po 
podaniu preparatów zawierających wapń. Pobranie 
komórek macierzystych z talerza kości biodrowej 
wiąże się z dwu – trzydniowym pobytem w szpitalu, 
z uwagi na konieczność znieczulenia ogólnego. 
Ryzyko zagrażających życiu komplikacji jest zni-
kome – lekarze oceniają je na mniej niż 1:50.000. 
Istnieje także niewielkie ryzyko infekcji rany. Po 
takim pobraniu występować może przez kilka dni 
bolesność w miejscach wkłuć, a w sporadycznych 
przypadkach mdłości czy bóle głowy, związane 
z przebyciem znieczulenia ogólnego. W miejscach 
wkłucia igieł w okolicy bioder pozostają zwykle 
dwa niewielkie ślady na skórze, które przez pewien 
czas mogą być tkliwe i nieco bolesne, jak stłuczenia. 

Bezcenny dar – życie 
Poszło błyskawicznie. Jeden wyjazd do War-
szawy na badania, drugi na pobranie komórek 
macierzystych z krwi. To był mój najszczęśliwszy 
okres w życiu. Jednego dnia ofiarowałem komuś 
bezcenny dar – ŻYCIE. – Dawca faktyczny Sła-
womir Tumanik nie kryje wzruszenia, że mógł 
pomóc w uratowaniu czyjegoś życia.
Równie sprawnie jak pobranie, przebiega zazwyczaj 
okres rekonwalescencji. Niektórzy Dawcy wracają 
do formy już po upływie jednego lub dwóch dni. 
Inni potrzebują nieco więcej czasu, zwykle około 

pięciu dni w przy-
padku pobrania 
szpiku z talerza 
kości biodrowej. 
Warto wiedzieć, że ubytek szpiku kostnego ulega 
całkowitej regeneracji już po upływie dwóch tygo-
dni. Choć niedogodności zdrowotne w przypadku 
pobrania szpiku zwykle są niewielkie i krótko-
trwałe, to każdy Dawca ma prawo skorzystać ze 
zwolnienia lekarskiego, a kodeks pracy gwarantuje 
mu 100% wynagrodzenie za czas jego nieobecności 
w pracy (związanej zarówno z badaniami wstęp-
nymi, jak i pobraniem komórek z krwi obwodowej 
bądź szpiku). Większość Dawców zdecydowanie 
podkreśla, że te niewielkie niedogodności zwią-
zane z pobraniem, są niczym w porównaniu do 
satysfakcji, że można było komuś pomóc.
To było niesamowite uczucie. To był jeden z naj-
ważniejszych momentów w moim życiu, kiedy fak-
tycznie wiedziałem, że zrobiłem coś fajnego, coś 
dobrego. Wspaniałe uczucie – polecam! – Artur 
opowiada o swoich wrażeniach z chwili, kiedy 
podarował szansę na życie 1,5 rocznemu chłopcu.

https://youtu.be/dlb3d2iLdnw 
Kiedy ktoś dowiaduje się, że oddałam komórki 
szpiku, zadaje pytania, które wracają jak echo, 
przy każdym kolejnym rozmówcy. Czy się bałam? 
-  Oczywiście, że tak. Czy sama procedura jest 
bolesna? – Najbardziej bolesne jest samo założe-
nie wenflonów, jednak jest to chwilowy ból. Czy 
zdecydowałabym się zapisać do bazy DKMS i czy 
zgodziłabym się na pobranie komórek szpiku drugi 
raz? – Bez zastanowienia. Bo chyba nie ma skali, 
która porównywałaby mój strach przed nieznaną 
sytuacją ze strachem osoby chorej, która każdego 
dnia boi się o dzień kolejny – podsumowuje Marta 
Sławek, która w czerwcu	2018	r.	oddała	komórki	
macierzyste osobie chorującej na nowotwór krwi, 
potrzebującej przeszczepienia.
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ODKRYJ MOC PIĘKNA MŁODOŚCI

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.

Przedstawiam udoskonaloną serię NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power. Seria Ecollagen stworzona do stopnio-
wej redukcji zmarszczek poprzez stymulowanie 
produkcji kolagenu.
Twórcy NovAge rozumieją, że oczekiwania na efekty nie 
zawsze pasują do naszego szybkiego stylu życia, dlatego 
kosmetyki NovAge zapewniają błyskawiczną poprawę 
kondycji naszej skóry. Udowodniono klinicznie, że 
stosując rytuał pielęgnacji cery NovAge osiągamy 7 razy 
lepsze rezultaty niż stosując pojedyncze produkty. Seria 
zawiera opatentowaną technologię: 
• TRI-PEPTIDE, która zwiększa produkcję kolagenu w skórze właściwej, 
    zapewniając znaczną korektę zmarszczek,
• KWAS HIALURONOWY o niskiej masie cząsteczkowej, 
   który błyskawicznie nawilża skórę, wyraźnie wygładzając drobne linie i zmarszczki,
• EKSTRAKT Z ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH, który pomaga chronić przed niszczeniem
   obecny w skórze kolagen i kwas hialuronowy, by spowolnić proces starzenia.

Zamawiając cały zestaw do kompleksowej pielęgnacji NovAge w GRATISIE otrzymujesz SONICZNĄ SZCZO-
TECZKĘ DO TWARZY SKINPRO. Szczoteczka zawiera 3 wymienne głowice do pielęgnacji twarzy. Całą serię 
możesz przetestować i zamówić w naszych biurach lub sklepie internetowym - ZAPRASZAMY :)

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

• 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

OPUŚCIĆ RODZICÓW
Kiedy mówimy o tzw. odcięciu pępowiny to najczęściej myślimy o rodzi-
cach, którzy dojrzale układają swoją relację z dorosłymi dziećmi. Warto 
również zastanowić się, jak osoby dorosłe regulują swoje relacje z rodzi-
cami. A bywa różnie… 
Często zdarza się tak, że to właśnie 
dorosłe dzieci nie potrafią odciąć 
pępowiny. Opuszczenie domu 
– czasami dosłowne, a czasami 
emocjonalne – okazuje się bardzo 
trudne. Takie osoby mają problem 
z wchodzeniem w dojrzałe relacje 
partnerskie i założeniem swojej 
rodziny. Zdarza się również, że 
źle ułożone relacje z rodzicami są 
powodem rozpadu małżeństwa. 
W takich układach dorosłe dzieci 
pozwalają na ingerencję rodziców 
w swoje sprawy, ale same także żyją 
problemami rodziców, czasami rów-
nież rodzeństwa. Nie czują się wcale 
z tym komfortowo, bo jednak gdzieś 
w głębi siebie chciałyby zacząć żyć 
niezależnie, „oddychać pełną pier-
sią” i podświadomie czują, że nie 
łapią oddechu samodzielnie, tylko 
oddychają nadal dzięki pępowinie.

Nie warto rozważać, czyja to wina 
– czy rodziców, czy dzieci. Rodzi-
na to system. Każdy element tego 
systemu ma wpływ na pozostałe 
elementy. Nie można tego postrze-
gać w układzie przyczyna – skutek. 
Bardzo często nie wiemy, co było 
przyczyną, a co jest skutkiem. 
Z jakiegoś powodu czasami rodzice 
nie potrafią pozwolić dzieciom żyć 
samodzielnie, ale również zdarza 
się, że to dorosłe dzieci nie są 
zdolne oddzielnie funkcjonować. 
Może warto zrobić sobie rachunek 
sumienia? Jeżeli jestem rodzicem – 
czy wychowuję dziecko tak, żeby 
kiedyś wyfrunęło z rodzinnego 
domu? Czy przygotowuję je do 
niezależnego życia? Czy mam 
zgodę, że moje dziecko kiedyś 
odejdzie ode mnie? A może jest 
tak, że włączam je w swoje proble-

my ze współmałżonkiem, drugim 
rodzicem i w ten sposób niezdrowo 
przywiązuję je do siebie?
Jeżeli jestem dorosłym dzieckiem 
– czy potrafię oddzielić problemy 
rodziców od swoich? Czy mam 
odwagę żyć samodzielnie i ponosić 
tego konsekwencje? Czy umiem 
stawiać zdrowe granice w moich 
relacjach z rodzicami? 
Byłoby idealnie, gdyby rodzice doro-
słych dzieci potrafili zaakceptować, 
że dziecko odchodzi, żyje swoim 
życiem, popełnia własne błędy, 
ma swój system wartości. I byłoby 
też bardzo dobrze, gdybyśmy jako 
dorosłe dzieci potrafili powiedzieć 
do swoich rodziców: „biorę, co było 
dobre i idę w swoją drogę”.

Magdalena Poprawa

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 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.stomatologia.ubf.pl
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Mikołajkowy Turniej Szachowy  
w Zespole Szkół w Przegini

W tegorocznym turnieju udział wzięło łącznie 34 uczniów. Po trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii 
wiekowej otrzymało puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Nagro-
dy wręczali Pani Dyrektor Tatiana Saternus oraz Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia Pan Tomasz Gwizdała, który 
rozegrał również partię szachową z każdym wygranym. Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Rozgrywki zostały przeprowadzone według 
następujących zasad:

Turniej	indywidualny		
przeprowadzony systemem szwajcarskim  

(5 rund) w trzech kategoriach:
•	 uczniowie klas I - III szkoły podsta-

wowej,
•	 uczniowie klas IV - VI szkoły podsta-

wowej,
•	 uczniowie klas VII - VIII szkoły 

podstawowej i uczniowie oddziałów 
gimnazjalnych;

 » tempo gry - 10 minut na partię  
dla zawodnika (z zegarem);

 » w turnieju obowiązywały przepisy  
gry dla szachów błyskawicznych;

 » punktacja pomocnicza w przypadku  
równej liczby punktów, kolejno:
a) Buchholz średni,
b) Buchholz pełny,
c) liczba zwycięstw,
d) progress.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwali sędziowie: Monika Kumor, Mał-
gorzata Bigaj oraz przedstawiciele poszcze-
gólnych szkół: Małgorzata Czarnul, Izabela 
Filipowska - Krzystanek, Jarosław Piekarz.
W naszej szkole od kilku lat prowadzone są 
dodatkowe zajęcia szachowe, a grono bardzo 
dobrych szachistów jest już imponujące. Oto 
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Kategoria	1-3	SP
•	 I miejsce: Krzysztof Gałąź - SP Prze-

ginia
•	 II miejsce: Miłosz Woźniak - SP 

Czubrowice
•	 III miejsce: Szymon Szlęzak - SP 

Przeginia

Kategoria	4	-	6	SP
•	 I miejsce: Adrian Pawlak - SP Przeginia
•	 II miejsce: Bartosz Mączka - SP Prze-

ginia
•	 III miejsce: Michał Krzysztofik - SP 

Racławice
Kategoria	7,	8	SP	-	3	Gim

•	 I miejsce: Bartłomiej Kafel - ZS Prze-
ginia

•	 II miejsce: Szymon Nitwinko - ZS 
Przeginia

•	 III miejsce: Kacper Baran - ZS Przeginia
 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

Przegląd Piosenki 
Religijnej już za nami

W niedzielę 2 grudnia 2018 r. w kościele parafialnym 
p.w. NMP Królowej w Będkowicach odbył się Prze-
gląd Piosenki Religijnej. W przeglądzie uczestniczyło 
8 grup, począwszy od młodzieżowej z Będkowic po 
senioralną z Wielkiej Wsi. Dziękujemy wszystkim 
zespołom i grupom za piękne występy. 
Po raz pierwszy 
wystąpiła „Gru-
pa  Przy jaciół” 
z Modlniczki przy 
akompaniamencie 
młodego organisty. 
Jak powiedziały 
prowadzące prze-
gląd – Radna – P. 
Marzena  Bień 
i członkini zespo-
łu Będkowianie  P. 
Ewa Litewka, odbywał się on 
pod hasłem - „łączmy pokole-
nia”. To była wielka duchowa 
uczta a przy ostatniej pieśni 
w wykonaniu Klubu  Seniora 
z  Wielkiej Wsi w niejednym 
oku pojawiła się łza.
Na przeglądzie nie zabra-
kło przedstawicieli Gminy 
- Wójta Krzysztof Wołos 

i Przewodniczącego Rady 
Grzegorz Twardy, którzy 
wręczyli wszystkim grupom 
podziękowania za udział 
i przygotowanie  pieśni.

 v www.wielka-wies.pl

ABSOLWENT GIMNAZJUM W RZĄSCE 
WSPÓŁAUTOREM PROJEKTU KRAKSAT
Grupa studentów AGH i UJ, w tym absolwent naszej szkoły Piotr 
Ziębiński,stworzyła satelitę KRAKsat. Zostanie on wystrzelony w kwietniu 
ze stanu Wirginia w USA przy użyciu rakiety Antares 230 na niską orbitę 
okołoziemską, a następnie na pokładzie statku Cygnus trafi prosto do 
rąk astronautów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
W kolejnej fazie urządzenie 
zostanie wypuszczone w otwartą 
przestrzeń kosmiczną.
Głównym zadaniem KRAKsa-
ta jest zbadanie, jak w kosmosie 
zachowa się ferrofluid, czyli cie-
kły magnes. Krakowski satelita 
przeprowadzi także inne pomia-
ry: temperatury, pola magnetycz-
nego, natężenia światła. W tym 
czasie będzie musiał sprostać 
ekstremalnym warunkom panu-
jącym w jonosferze, takim jak 
duża amplituda temperatur (od 
−170°C	do	110°C),	niskie	ciśnie-
nie, mikrograwitacja, zjonizo-
wane gazy.
Studenci zorganizowali akcję 
#lecewkosmos i zapraszają do 
udziału wszystkich entuzjastów 
kosmosu. Aby zdobyć „bilet” 
na „podróż w kosmos”, trzeba 

spełnić trzy warunki: wykonać 
zdjęcie z motywem kosmicznym, 
zamieścić je na Facebooku, Insta-
gramie lub Twitterze oraz dodać 
hasztagi #lecewkosmos i #krak-
sat. Mozna to zrobic również za 
pomocą formularza na stronie 
projektu www.lecewkosmos.pl.
Wynagrodzeniem i zwieńcze-
niem dwuletniej pracy młodych 
badaczy byłaby możliwość 
bezpośredniego uczestniczenia 
w momencie wystrzelenia satelity    
w kosmos w Stanach Zjednoczo-
nych. W związku z tym kosztow-
nym przedsięwzięciem studenci 
aktualnie poszukują sponsorów, 
dzięki którym byłoby to możliwe.
Gratu lujemy i ż yczymy 
powodzenie w tym ambit-
n y m  p r z e d s i ę w z i ę c i u ! 

 vMonika Musiał-Taźbirek 
Dyrektor Szkoły  

Podstawowej w Rząsce

9-16 stycznia 2019

#LECEWKOSMOS

WWW.LECEWKOSMOS.PL

weź udział w akcji

Zrób zdjęcie
z motywem 
kosmicznym

Wrzuć 
zdjęcie na

i użyj 
hasztagów

#lecewkosmos
#kraksat

Wyślij
zdjęcie 

przez stronę

www.lecewkosmos.plALBO

Czekaj na lot 
naszego satelity z 
Twoim zdjęciem 

na pokładzie! p�a��w��� s�a�t

już w k�i��n�u!

na����ka��z� z��ęci� 
zo���ną w��óżni���

w na��y�� so���� me���

OD PRZEDSZKOLA DO NAUKOWCA - INNOWACJA 
PEDAGOGICZNA W SZKOLE W CZUŁOWIE

W Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie realizowana 
jest innowacja pedagogiczna „Od przedszkolaka do naukowca”, 
prowadzona we współpracy z pracownikami Instytutu Fizjologii Roślin 
PAN w Krakowie.
Zajęcia mają na celu poszerzenie 
oferty edukacyjnej szkoły o ciekawą 
formę rozwijającą postawy badaw-
cze uczniów poprzez rozbudzanie 
ich zainteresowań, uzdolnień i pasji. 
Tworzy ona możliwość nabywania 
przez uczniów umiejętności zdo-
bywania i przekazywania wiedzy 
dzięki pracy w zespole, uczeniu 
innych i uczeniu się od innych.
Na pierwszych w tym roku szkol-
nym warsztatach robiliśmy atra-
ment z galasów według oryginalnej 
średniowiecznej receptury. Spraw-
dzaliśmy także na jakie kolory bar-
wią płomień jony różnych metali 
(zdj. 1). Na następnym spotkaniu 
przygotowany poprzednio ekstrakt 
z galasów należało przesączyć, 
zagotować, ostudzić, dodać ostatni 
składnik i uzyskaliśmy prawdziwy 
atrament!
Głównym tematem naszych kolej-
nych zajęć był tlen. Wiemy już, że 
spalanie polega na reakcji danej 
substancji z tlenem. Skraplaliśmy 
tlen z powietrza dzięki zastoso-
waniu ciekłego azotu, a następnie 
sprawdzaliśmy jaki ma on wpływ 
na proces palenia. Mając do dys-
pozycji sporą ilość ciekłego azotu 
nie mogliśmy się powstrzymać, aby 
przy okazji nie sprawdzić jak działa 
on na żywą tkankę.
Tematem przewodnim kolejnego 
spotkania były jony. Poznaliśmy 
pojęcia dysocjacji i elektrolizy. 
Dowiedzieliśmy się dlaczego czysta 
chemicznie woda (destylowana) nie 
przewodzi prądu, a woda z solą już 
tak. Co najważniejsze zastosowa-

liśmy tą wiedzę w praktyce pokry-
wając stare gwoździe i zardzewiały 
łańcuch piękną, błyszczącą warstwą 
miedzi.
Na ostatnich w tym okresie szkol-
nym zajęciach zajmowaliśmy się 
także kolorem. Dowiedzieliśmy 
się w jakich sytuacjach substancje 
chemiczne zmieniają barwę oraz 
jak możemy to wykorzystać. Udało 
nam się zrobić kilka rodzajów atra-
mentu sympatycznego, z których 
każdy wywoływany był w inny spo-
sób. A na koniec zafundowaliśmy 
sobie „burzę w probówce”.

 vSP Czułów 
www.liszki.pl
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Zimowy off-road
Nareszcie zawitała do nas prawdziwa zima, na którą tak bardzo czekaliśmy. 
Zima to dla wszystkich jazda na nartach, sankach, łyżwach snowboardzie itp., 
natomiast dla  środowiska miłośników off-roadu, zima całkowicie zmienia 
krajobraz oraz charakter tras po których jeździmy i miejsc w których bywamy.  
Dla nas to nowe wyzwania i nowe przygody. Pomijając  takie drobne niedogodności jak  zimno, 
wiatr, mokre ubranie i buty, mokre wnętrze samochodu w efekcie totalnie zaparowane szyby,  każdy  
przejechany  kilometr z nawiązka rekompensuje nam  te niewygodne drobiazgi :-) Drogi polne i leśne 
są zasypane, często  nawet nie widać gdzie jest droga której szukamy.  Niewielkie wzniesienia na 
które w normalnych warunkach nawet nie zwracamy uwagi, zimą staja się wyzwaniem na kilka-
dziesiąt minut walki  by pokonać  te kilka metrów w górę.  Płytkie zagłębienia i wąwozy zamieniają 
się w zasypane na równo nieprzejezdne śnieżne pułapki gdzie miedzy kołami a twardym gruntem 
jest kilkadziesiąt metrów śniegu. Zjeżdżając z górki okazuje się że w zasadzie nie mamy trakcji i 
nie ma jak zwolnić, skacze adrenalina gdy staramy się wcelować w drogę.  Mały strumyk lub rzeka  
który ledwo zakrywa opony latem, zimą może być zdecydowanie głębszy a  gdy w połowie drogi 
pod kołami załamie się lód zaczyna się zabawa pod tytułem „jak z tąd wyjechać?”  I tak można 
wymieniać dalej…
Warunki zimowe w naszych realiach  potrafią być skrajnie różne. Kiedy jest mroźno, spadnie świeży 
śnieg, nawet gruba warstwa -   jeździ się najłatwiej, jadąc w zasadzie nie mamy oporu, jedynie 
bardzo efektownie kurzymy przebijając się przez zaspy. Warunki radykalnie zmieniają się gdy  gruba 
warstwa śniegu rozmoknie  ze względu na temperaturę powyżej zera – taka sytuacja potrafi stawiać 
już konkretny  opór  a gdy jest naprawdę głęboko - skutecznie unieruchomić  pojazd gdy zawiesimy 
się na ubitym mokrym śniegu z czterema kołami w powietrzu.   Najtrudniejsza przeprawa pojawia 
się gdy opisana przed chwilą rozmoknięta śnieżna breja z powrotem zamarznie, wtedy czasami  
musimy przebić się przez  grubą warstwę zmarzliny która poddaje się jedynie łopacie lub szpadlowi. 
Tak więc jazda zimą nawet po znanej trasie potrafi być całkowicie nieprzewidywalna.  Krótkie odcinki 
zamieniają się  w kilkudziesięciominutową walkę aby jechać dalej. Zatem najważniejsze aby jeździć  
z asekuracją w postaci drugiego samochodu  i mieć wyposażenie, a najlepiej jeździć w większych  
grupach, im więcej osób do pchania – tym lepiej :-)
16 KILO BŁOTA niebawem będzie organizować zimowy wyjazd – zapraszamy do śledzenia aktu-
alności  na naszym profilu www.facebook.com/16kiloblota/ , na stronie 16kiloblota.pl oraz przede 
wszystkim do uczestnictwa!

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

GRAMY DLA ZWIERZAKÓW
2 lutego 2019 roku o godz. 17.00 zapraszamy do moksirowskiego klubu Stara 
Kotłownia (ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie) na koncert charytatywny dla 
schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu Gramy dla zwierzaków. Zagrają: SPI, 
Inkwizycja, Non Serviam i Psychodela. Wstęp bezpłatny.
Gramy dla zwierzaków ze 
schroniska w Oświęcimiu. 
Zima to najgorszy czas dla 
tego miejsca. W schronisku 
brakuje pieniędzy dosłownie 
na wszystko. Organizując ten 
koncert chcemy chociaż w nie-
wielkim stopniu im pomóc. 
Zwierzęta same o siebie nie 
zadbają tylko my ludzie może-
my zrobić coś co pomoże im 
przetrwać ten trudny czas. 
Każdy może pomóc wystarczy 
przyjść i wrzucić dowolną kwo-
tę wolontariuszom do puszek. 
W czasie koncertu będzie 
również licytacja gadżetów 
przekazanych przez zespoły 
i ludzi którym nie jest obojętny 
los zwierzaków ze schroniska. 
Zapraszamy bardzo serdecznie 
do włączenia się w akcję pomo-
cy zwierzętom ze schroniska 
w Oświęcimiu a przy okazji 
do posłuchania kapel, które 
dla nich zagrają.

JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTW
18 grudnia 2018 r. w Białym Kościele odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich 
z terenu Gminy Wielka Wieś. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja w Białym Kościele w intencji Jubilatów, na 
której słowo Boże wygłosił ks. Artur Kardaś. Po czym o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste 
wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w CK „Antares” w Wielkiej Wsi. 
W tym roku uroczystość obcho-
dziło	17	par	z terenu naszej gminy. 
W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Wielka Wieś Krzysztof 
Wołos, Przewodniczący Rady 
Gminy Wielka Wieś Grzegorz 
Twardy, księża: z parafii Giebuł-
tów ks. Stanisław Gutt, z parafii 
Biały Kościół ks. Marek Wcisło, 
z parafii Modlnica ks. Jan Ada-

mus, z parafii Bębło ks. Stefan 
Trojan oraz ks. Artur Kardaś 
z Prądnika Korzkiewksiego.
Podczas uroczystości Wójt Gminy 
Wielka Wieś Krzysztof Wołos 
wręczył Jubilatom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie wraz 
z legitymacjami, listy gratulacyjne, 
upominki i kwiaty.

Po uroczystym obiedzie wystąpił 
Zespół Białokościelanki, który 
swoim występem uświetnił tak 
wzniosłą uroczystość.
Wszystkim Jubilatom życzymy 
kolejnych wspólnie spędzonych lat 
przede wszystkim w zdrowiu, szczę-
ściu i wzajemnym poszanowaniu.

 » www.wielka-wies.pl

DO SPRZEDANIA
Dom ok. 100 m kw, 
w Myślachowicach, gm. Trzebinia, 
na działce 5 a. Cena: 270 tys. PLN.

tel. 796 351 499

DO WYNAJĘCIA
 PARTER W DOMU, w którym znajdują się dwie kondygnacje, 

w SZCZYGLICACH, GM. ZABIERZÓW - 2 przechodnie pokoje, łazienka, kuchnia, hol.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena plus media w/g zużycia. 

Dla jednej osoby to kwota: 600 PLN plus media, dla 2 osób kwota 800 PLN plus media. 

tel. 796 351 499

DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie jednopokojowe, kuchnia, wspólna łazienka 

w MYŚLACHOWICACH. Cena 600 PLN z mediami za m-c.

tel. 796 351 499
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

 
Jak wygląda wymiana okien???
Może się wydawać, że wymiana okien to z pozoru prosta sprawa. 
Niemniej jednak, należy się do niej przygotować i przemyśleć kilka 
kwestii zanim zdecyduje się na konkretny produkt. 

Przede wszystkim należy zapytać o ofertę u kilku rożnych producentów. 
Porównując oferty koniecznie trzeba zwracać uwagę na poszczególne 
zmienne, które charakteryzują dane okno i niejednokrotnie mają 
znaczący wpływ na cenę. 

Ważne są przede wszystkim: ilość komór, szerokość profilu, budowa 
pakietu szybowego i jego parametry, czy pomiędzy taflami szkła                       
w pakiecie została założona ciepła ramka czy nie, jaka jest waga 
konstrukcji, wreszcie czy uwzględnione zostały osłonki oraz klamki                  
w kolorze dopasowanym do wybranego koloru okien. 

Poza samym produktem należy wziąć pod uwagę jakość usługi 
montażowej. Podczas pomiaru koniecznie trzeba uzgodnić zakres 
montażu. 

Przed przystąpieniem do pracy ekipa montażowa zabezpiecza podłogę 
wokół okien, jednak im więcej zabezpieczymy we własnym zakresie, tym 
mniej później czasu stracimy na sprzątnie. 

W czasie pracy ekipy montażowej, możemy poprosić o wskazanie czy 
podczas ustawiania okien zostały zachowane piony i poziomy. Czy 
montażyści używają plastikowych klinów podpierając dolną część ramy 
okna. Kliny te zostają pod listwą podparapetową na zawsze, dlatego nie 
mogą być drewniane. 

Po zakończonym montażu warto zweryfikować czy okna zamykają się                      
i otwierają prawidłowo, czy estetyka obróbek została zachowana, klamki               
i osłonki na odwodnienia są zamontowane. Należy pamiętać, że folia 
zabezpieczająca profil może funkcjonować na oknach przez 3 miesiące od 
montażu. Po tym okresie może być bardzo ciężko ją usunąć. 

Protokół odbioru prac oraz kartę gwarancyjną należy przechowywać 
przez cały okres obowiązywania okresu gwarancji, a w przypadku 
wykrycia jakichkolwiek wad należy niezwłocznie skontaktować się ze 
sprzedawcą lub inną osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie reklamacji 
i organizację serwisu. 

ŚWIECZKA: „MAŁA CZARNA” WŚRÓD DODATKÓW
Synonimem małej czarnej jest uniwersalność – będzie odpowiednia zarówno na uroczystą 
kolację, jak i do pracy albo na niezobowiązujące wyjście z przyjaciółmi. Podobnie jest ze 
świeczkami – będą pasowały do każdego wnętrza, a czasami i na zewnątrz. Stworzą niezwykły 
klimat, oświetlą to, co trzeba, niekiedy nawet ogrzeją. Świece w połączeniu z kilkoma dodatkami 
to źródło prostych przyjemności, których tak bardzo nam potrzeba zwłaszcza zimową porą… 
Aż	do	XIX	wieku	 i upowszech-
nienia się elektryczności były 
koniecznością. Dzisiaj ciężko 
o mieszkanie, w którym nie ma 
prądu, a mimo to świeczki cie-
szą się niesłabnącą (a może nawet 
jeszcze większą) popularnością. 
Dlaczego? Nadal mało kto potrafi 
się oprzeć urokowi migotliwego, 
ciepłego blasku ognia, zwłasz-
cza w chłodne zimowe wieczory. 
Świeczki czasami stanowią sub-
stytut upragnionego kominka, na 
który nie każdy może sobie pozwo-
lić, a w domach „kominkowców” 
bywają także jego dopełnieniem. 
– Zamknijmy oczy i wyobraźmy 
sobie idealny zimowy wieczór 
w domu – sądzę, że w myślach wie-
lu pojawia się wtedy ciepło ognia, 
który nastrojowo oświetla nasze 
cztery kąty, wygodny strój, kubek 
ulubionego napoju i wciągająca 
książką albo serial. Dlaczego tego 
nie urzeczywistnić? – podpowiada 
ekspertka KiK i dodaje: – Aktu-
alnie na rynku mamy ogromny 
wybór świeczek i lampionów. Są 
w różnych kształtach i kolorach, 
dzięki czemu odnajdą się w kla-

sycznych wnętrzach, ale i w tych 
nowoczesnych aranżacjach. 
No dobrze, skoro wybór jest tak 
ogromny, które będą najlepsze 
i jak je zaaranżować, by stwo-
rzyć przytulny i domowy, a nie 
przywodzący na myśl obrzędy 
sakralne, uroczysty klimat? By 
uniknąć niepożądanego charakteru 
takiej aranżacji warto pamiętać 
o dwóch zasadach. Pierwsza to 
taka, by zestawiać ze sobą świece 
o różnych rozmiarach i kształtach, 
a druga, by dodać do nich kilka 
elementów dekoracyjnych. Dobrze 
ograniczyć się do dwóch, trzech 
kształtów czy rodzajów świec – na 
przykład tradycyjnych, w formie 
walca i takich o kształcie gwiazdek 
lub w szklanych świecznikach.
A ozdoby? – Pierwsze skrzypce 
mają grać świece i ich nastrojowe 
światło. Można je jednak uzupeł-
nić o kilka elementów, które spra-
wią, że cała kompozycja nabierze 
bardziej przytulnego i ciekaw-
szego charakteru – podkreśla 
specjalistka i dodaje: – W roli 
dekoracji świetnie sprawdzą się 
dodatki z naturalnych materiałów, 

zwłaszcza drewna. To mogą być 
gotowe ozdoby, takie jak proste 
i subtelne gwiazdy z cienkich liste-
wek, ale także skarby, które może-
my znaleźć nie w sklepie, a w lesie 
czy na własnym podwórku. To na 
przykład szyszki w różnych kształ-
tach i rozmiarach, które wystarczy 
swobodnie poukładać pomiędzy 
świecami. A dla odważniejszych 
czy tych dysponujących większą 
ilością miejsca – niewielkie pieńki 
w roli świeczników – mówi sty-
listka KiK. 
Efektowne, ale proste. A skoro 
planujemy spędzić leniwy wie-
czór w domu, właśnie o to cho-
dzi, by niewielkim nakładem pracy 
(i kosztów) wyczarować klimatycz-
ny kąt, w którym poczujemy się 
niczym w najbardziej przytulnym, 
ciepłym i bezpiecznym miejscu na 
całym świecie…

www.kik-textilien.com

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
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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 100 m kw. w Brodłach, gm. Alewernia, działka 29 a. Cena: 340 tys. PLN.
2. Dom 100 m kw. w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 270 tys. PLN.
3. Dom 90 m kw. w Racławicach, działka 25 a. Cena: 150 tys. PLN.
4. Dom w Filipowicach 200 m kw, działka 13 a. Cena: 330 tys. PLN.
5. Dom 80 m kw. w Cholerzynie, na działce 10 a. Cena: 330 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
8. Dom 160 m kw. w Morawicy działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
9. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
10. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
11. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
12. Dom 6 km od Tenczynka o pow. 140 m kw, działka 28 a. Cena: 440 tys. PLN.
13. Dom 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
14. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
15. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
16. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
17. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
18. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
19. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN.
20. Mieszkanie w Trzebini, 37 m kw. Cena: 150 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
21. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
22. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
23. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
24. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
27. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
28. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
29. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
30. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
31. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. 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: 210 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 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
45. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

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

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

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

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

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
73. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 

autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
74. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
75. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

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

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

87. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  
(podana cena dotyczy działki 15 a).

88. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
89. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
90. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
91. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
92. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
93. Umeblowany pokój w domu w Woli Filipowskiej, wspólna łazienka i kuchnia ze starszą 

Panią, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość parkowania 
auta. W cenie media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. Cena: 600 PLN / m-c.

94. Mieszkanie jednopokojowe, kuchnia, wspólna łazienka, w Myślachowicach, gm. 
Trzebinia. Cena 600 PLN z mediami za m-c.

95. Dół w domu, w którym znajdują się 2 kondygnacje, w Szczyglicach gm. Zabierzów. 2 
przechodnie pokoje, łazienka, kuchnia, hol. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Cena plus media w/g zużycia. Dla jednej osoby to kwota: 600 PLN plus 
media, dla 2 osób kwota 800 PLN plus media.

DLA PRACOWNIKÓW
96. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
97. Hala ok. 1700 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 

magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR.  
Wysokość 4 m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Plac manewrowy.  
Cena 17,5 tys. PLN / m-c.

98. Hala 400 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 
m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Cena: 5600 PLN / m-c.

99. Hala 80 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 
m, brama 4 m wysokości. Bez ocieplenia i ogrzewania. Cena: 1120 PLN / m-c.

100. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
101. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
102. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
103. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.  

Cena: 6 000 PLN / m-c.
104. 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: 170 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
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 SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

wraz ze stodołą o pow. ok. 90 m kw 
na działce 36 a.

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 80 m kw. w ładnej okolicy 
domów jednorodzinnych wraz ze 
stodołą ok. 130 m kw. na działce 

10 a w Cholerzynie gm. Liszki.  
Cena: 330 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  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 13 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

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

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

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: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla rodziny
• domów do sprzedaży

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

DO SPRZEDANIA  
Piękna, widokowa działka budow-

lana o pow. 10 a w Siedlcu, gm. 
Krzeszowice. Położona na osiedlu 
wyłącznie nowoczesnych domów.

Cena: 160 tys. PLN.

działka budowlana w Miękini 8,5 a, z 
pięknymi widokami. 

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„GRINCH” 2D DUBBING

• 28.12 – 30.12 godz. 16.00, 18.00 • 31.12 godz. 16.00 • 1.01 – 3.01 godz. 16.00, 18.00 •
czas projekcji: 90 min.; prod. USA– b/o; gatunek: animacja, familijny; reżyseria: Yarrow Cheney

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)

„OPERACJA OVERLORD” 2D NAPISY
• 28.12 – 30.12 godz. 20.00 • 1.01 – 3.01 godz. 20.00 •

czas projekcji: 110 min.; prod. USA– 15 lat; gatunek: horror
reżyseria: Julius Avery; obsada: Jovan Adepo, Wyatt Russell

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)

ANDRÉ RIEU  KONCERT KARNAWAŁOWY Z SYDNEY 2019 (retransmisja) PREMIERA   
5.01.2019 seans o godz. 16.00

gatunek: koncert; ekskluzywny pokaz porywającego muzycznego widowiska!
Doborowe towarzystwo wirtuozerskiego skrzypka i jego ukochanej Orkiestry Johanna Straussa, 
majestatyczna uroda Town Hall, przeboje muzyki poważnej i popularnej, niezliczone, radosne 

niespodzianki... Wiedzą Państwo doskonale: to będzie wspaniały wieczór!
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły) 

„SEKRETNY ŚWIAT KOTÓW”  2D DUBBING PREMIERA
• 4.01 godz. 15.30, 17.30 • 5.01 godz. 14.00 •  

• 7.01-10.01 godz. 15.30, 17.30 • 14.01-17.01 godz. 16.00 •
 czas projekcji: 90 min.; prod. USA/Chiny– od 4 lat; gatunek: animacja, familijny

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)

„NARODZINY GWIAZDY”
• 4.01 - 5.01 godz. 19.30 • 6.01 godz. 20.00 • 7.01-10.01 godz. 19.30 •

 czas: 135 min.; prod. USA– od 15 lat; gatunek: muzyczny, dramat; reżyseria: Bradley Cooper
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)

„UNDERDOG” PREMIER
 • 11.01 - 12.01 godz. 18.00, 20.30  • 13.01 kino nieczynne •  

• 14.01 - 17.01 godz. 18.00, 20.30  • 18.01 - 24.01 godz. 20.15
 czas projekcji: 120 min.; prod. Polska– od 15 lat; gatunek: akcja; reżyseria: Maciej Kawulski

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)

„CHŁOPIEC Z BURZY” 2D DUBBING PREMIERA
• 18.01-19.01 godz. 15.45, 18.00 • 20.01 godz. 10.00, 12.30 • 21.01 - 24.01 godz. 15.45, 18.00  •
czas projekcji: 100 min.; prod. Australai– od 10 lat; gatunek: familijny; reżyseria: Shawn Seet

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)

„MISZ MASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3” PREMIERA
• 25.01 - 31.01 godz. 15.45, 18.00, 20.15 • 1.02 - godz. 19.30 , 21.30 •

 • 2.02 - 7.02 godz. 15.45, 18.00, 20.15 •
 czas: 100 min.; prod. Polska– od 12 lat; gatunek: komedia; reżyseria: Kordian Piwowarski

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)

KRZESZOWICE

 ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„RALPH DEMOLKA W INTERNECIE” (dubb pl) 

• 16.01, 18.01, 22.01, 24.01 - 2D 16:00, 3D 18:15 • 17.01 - 2D 18:00 • 
• 19.01 - 2D 15:00, 2D 17:15 • 20.01 - 3D 15:00, 2D 17:15 • 23.01 - 3D 16:00, 2D18:15 • 

• 25.01, 30.01 - 3D 16:00 • 26.01 - 2D 15:00 • 29.01 - 2D 16:00 
czas trwania: 112 min, animowany, USA 

Cena biletów- 14 zł i 12 zł – 2D, 20 zł i 17 zł - 3D plus okulary - 3zł 

„UNDERDOG”  
• 16.01, 18.01, 22.01, 23.01, 24.01  - 20:30 • 17.01 - 20:15 •  

• 19.01, 20.01 - 19:30 • 26.01 - 20:00 • 25.01, 29.01, 30.01 - 20:45 • 
czas trwania: bd, dramat, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

FERIE W KINIE: „UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA” (dubb.pl) 
• 16.01, 18.01 - 12:00 • 17.01  - 09:30 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł 

FERIE W KINIE: „MŁODZI TYTANI. AKCJA!FILM” (dubb.pl) 
• 16.01, 18.01  - 10:00 • 17.01  - 11:30 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł

FERIE W KINIE: „KSIĄŻĘ CZARUŚ” (dubb.pl) 
• 22.01, 24.01  - 10:00 • 23.01, 25.01  - 12:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł

FERIE W KINIE: „MAŁA STOPA” (dubb.pl) 
• 22.01, 24.01  - 12:00 • 23.01, 25.01  - 10:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł

„GLASS”  (napisy pl) 
• 01.02, 06.02 - 17:00 • 02.02 - 20:00 • 03.02 - 18:00 • 05.02, 07.02 - 19:30 

czas trwania: 140, thriller, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„ZABAWA ZABAWA”   
• 01.02, 06.02 - 19:45 • 03.02 - 16:00 • 05.02, 07.02 - 17:00 • 

czas trwania: 90, dramat/komedia, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„PLANETA SINGLI 3”   
• 08.02 - 20:15 • 09.02 - 20:00 • 10.02 - 15:00, 17:15, 19:45 •  

• 12.02, 13.02, 16.02, 17.02  - 17:00, 19:30 • 14.02 - 16:30, 18:45, 21:00 •  
• 15.02 - 18:00, 20:30 • 19.02 - 19:30  • 20.02 - 19:30 • 

czas trwania: 90, komedia rom., Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

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

WYSTAWA MALARSTWA MAŁGORZATY GÓRY-DERESZOWSKIEJ
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 
na otwarcie wystawy malarstwa Małgorzaty Góry-Dereszowskiej. Galeria NA STYKU.

KONCERT TAJNEJ LISTY + JAM SESSION 2
19 stycznia 2019 roku w klubie Stara Kotłownia w Chrzanowie odbędzie się 
koncert zespołu Tajna Lista. Start imprezy godz. 18:00. Bilety: 5 zł (do kupienia w 
Informacji MOKSiR oraz w klubie w dniu wydarzenia). Po koncercie zapraszamy 
na Jam Session 2.

ZŁOTE GODY
W imieniu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uprzejmie informujemy,  że uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody”,  odbędzie się w Zabierzowie w dniu 29 
stycznia 2019 r. o godz. 12.00 - msza św. w kościele w Zabierzowie, a o godz. 13.00  wręczenie medali 
w restauracji p. Jerzego Wojdały.

 

Jerzmanowice
28 stycznia 2019

przy Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Rajska 3

Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl  
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
Zapraszamy na nową stronę internetową schroniska: www.schroniskopsiepole.pl

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 ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

JAŚ
Jestem Jaś i nie pytaj co teraz myślę. Tamten dom miał być tym jedynym. Nawet nie wiem dlaczego 
nie był... Mówią, że już pora na drugi. Mam prawie dwa lata, jestem małym (8 kg) pieskiem, łagod-
nym, miłym i serdecznym. Trochę ostrożnie podchodzę do nowych znajomości z ludźmi, ale szybko 
się przekonuję. Lubię inne psy i spacery. Po tym co mnie ostatnio spotkało potrzebuję spokoju 
i stabilizacji. Pomożecie trafić mi do tego domu już na zawsze? Czekam w fundacyjnym przytulisku 
w okolicach Krakowa. Tel. 783 553 197.

JOSZKO
Zegar tyka... czas umyka... Zdąży staruszek do domu?! Trzynaście wiosen ma już za sobą, ale czy były 
takie dobre? Znaleziony kilka miesięcy temu. Chudy, zaniedbany, zrezygnowany, z grubym pasem 
na szyi i kawałkiem łańcucha. Ogromna ilość pcheł spowodowała anemię. Na jedzenie rzucał się tak, 
jakby od dawna nie jadł i tylko na jego jedynie widok się ożywiał. Ten ogromny apetyt pozwolił mu 
szybko dojść do siebie. Chociaż ma sporo lat na karku to nadal piękny, postawny pies. Nie toleruje, 
poza wybranymi, innych psów niestety. Jedynym psem z którym się zaprzyjaźnił był Dobosz, ale 
odszedł na raka kilka miesięcy temu. Joszko ma problemy ze stawami w tylnych łapach i zaćmę, ale 
jest pogodnym, ruchliwym i kochającym ludzi psim seniorem. Zdąży do domu? Czasu ma niewiele... 
Czeka w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa. Tel. 783 553 197.

ERA I ESKA
Już długi czas czekają u nas na dom... Wcześniej trzy lata w schronisku w Szczytach. Trzy lata niewoli 
bez wychodzenia z klatki. Wyobrażacie sobie? To prawdziwy dramat. Są bardzo związane ze sobą, 
dlatego staramy się znaleźć dla nich wspólny dom. Bezskutecznie... Czy dlatego, że dwie...? Miłe, 
łagodne suczki. Nieśmiałe do obcych , zwłaszcza Eska (ruda), która żyje w cieniu siostry. Wyobra-
żacie sobie, że nikt ich nigdy nie kochał, dla nikogo nigdy nie były ważne? Raczej nie nadają się do 
zamieszkania w mieście. Marzeniem byłby dom z ogrodem, ale z wysokim ogrodzeniem, bo niestety 
zdarzało im się wyskoczyć poza posesję. Era boi się wystrzałów na które reaguje ucieczką. Szukamy 
domu! W tej chwili przebywają w przytulisku w okolicach Krakowa. Tel. 783 553 197.

NOCKA
Nocka to piękna, miła, kochana, nieco nieśmiała, ale bardzo łagodna suczka o ujmującym zachowaniu. 
Suczka jest spokojna, przyjazna, ma spojrzenie i pysio jak u szczenięcia. Jej psia mordeczka jest delikatna, 
mięciutka. Niezwykle miło się jest do niej przytulać. Nocka jest w wieku około 2-3 lat, jest sporej wielkości, 
waży około 27 kg. To chodząca psia łagodność i spokój. Spojrzenie Nocki jest tak przeszywające, że nie 
sposób nie myśleć o niej, gdy odchodzi się od boksu schroniska. Nocka jest wspaniała i wyjątkowa. Siada 
przy drzwiach boksu i czeka na opiekuna. Może bez problemu zamieszkać w domu z drugim pieskiem. 
Uwielbia przysmaki i bardzo chętnie zjada je z ręki, dobrze reaguje na treningi. Coraz ładniej chodzi 
na smyczy. Bardzo prosimy o dobry i kochający dom dla Nocki. Zasługuje na najlepszy dom na świeci

VIPER
Viper to przepiękny, miły, przyjazny pies w typie charta szorstkowłosego, wilczarza. Piesio jest wspa-
niały, dostojny, niesamowity. Jest energicznym i bardzo wesołym, pogodnym zwierzakiem, który bez 
problemu odnajdzie się w domu i będzie fantastycznym przyjacielem rodziny. Nie sprawia problemów 
w schronisku, uwielbia ludzi i ich towarzystwo, kocha zabawę, bieganie, zabawki. To cudowny, wesoły, 
energiczny psiak. Viperek nie zwraca większej uwagi na inne psy, ale w boksie mieszka sam, nie wiemy 
czy dogada się z każdym czworonogiem. Ze względu na to, iż jest psem myśliwskim nie polecamy go 
do domu z kotami. Nie mamy pewności, czy nie będzie na nie polował. Viper jest w wieku około 4 lat, 
nie sprawia kłopotów. Piesek waży około 35 kg. Bardzo prosimy o dobry dom dla Viperk

MILONEK
Przedstawiamy Milonka - pięknego, biało-czarnego, młodego kotka. Milonek ma około 4,5 miesiąca, 
jest wspaniałym kotkiem o niesamowitym spojrzeniu, ciemnym grzbiecie, jasnych stópkach i pyszcz-
ku.Na razie Milonek bywa jeszcze trochę nieśmiały, ale jest miłym kociakiem. Można go brać na ręce, 
przytulać, głaskać. Na pewno szybko przyzwyczai się do opiekunów i będzie wspaniałym towarzyszem 
rodziny. Kotek korzysta z kuwety, jest czysty, zdrowy, w dobrej kondycji. Bardzo prosimy o dom dla 
Milonka. Dla maluszka, do czasu kastracji i pełnej adaptacji szukamy domu niewychodzącego. Kociak 
ma komplet szczepień stosownych do wieku, jest odrobaczony, odpchlony, zaczipowany. Po osiągnię-
ciu dojrzałości zostanie wykastrowany i jest to bezwzględny warunek adopcji. W naszym schronisku 
przeprowadzamy ten zabieg nieodpłatnie. 

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

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU!
Zimowa aura, duże ochłodzenie nara-
ża wielu ludzi tj. bezdomnych, niepo-
radnych życiowo, czy incydentalnie 
znajdujących się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu i zdrowiu na 
skutki niskich temperatur. Dlatego 
też, aby zapewnić skuteczną pomoc 
w trudnej sytuacji życiowej, stano-
wiącej zagrożenie dla życia ludzkiego, 
Policja podejmuje ścisłą współpracę 
z instytucjami oraz organizacjami 
pomocowymi. W wielu przypadkach 
udzielenie pomocy osobom zagro-
żonym wychłodzeniem i uratowanie 

im życia były możliwe dzięki szybko 
przekazanej informacji o sytuacji 
zagrożenia. Aby nie dochodziło do 
śmierci z powodu wychłodzenia orga-
nizmu apelujemy, by nie pozostawać 
obojętnym wobec osób znajdujących 
się w sytuacji zagrażającej ich życiu.
Musimy pamiętać, że na ryzyko 
wychłodzenia najczęściej narażone 
są osoby bezdomne, czy będące pod 
wpływem alkoholu. Ale mogą to 
także być osoby starsze i samotne, 
które mają trudność z radzeniem sobie 
w codziennych czynnościach, na przy-

kład z poruszaniem się czy zadbaniem 
o zapewnienie odpowiedniej tempe-
ratury w pomieszczeniach. 

Gdy	widzimy	człowieka,	któremu	
grozi	 zamarznięcie,	 reagujmy	 –	
wystarczy	jeden	telefon:	pod	numer	
alarmowy	112	lub	policyjny	997.
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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

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

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!


