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Elegancko, kolorowo, a może nowocześnie?
Inspiracje na wielkanocne aranżacje
Dekorowanie wnętrz z okazji Wielkanocy nie
należy może do obowiązkowych przygotowań,
ale ma w sobie pewną magię – pozwala poczuć
tę radosną, wiosenną atmosferę i dłużej się nią
cieszyć. Sprawia też, że nasz dom nabiera niezwykłego, odświętnego charakteru.
W nat łoku oz dób, które
w okresie przedświątecznym
opanow ują sk lepowe półk i,
trudno jednak zdecydować,
co w ybrać. Dlatego najpierw warto zastanowić się, co
lubimy, co pasuje do naszych

wnętrz, a co niekoniecznie
i wreszcie poszukać nieco inspiracji. By ułatwić te poszukiwania, przygotowaliśmy trzy
uniwersalne propozycje udekorowania stołu i jego otoczenia –
w stylu klasycznej elegancji oraz

SALON MEBLOWY
• narożniki
• meble
• materace • krzesła
• stoły
• łóżka
• dekoracje
• sofy
• wypoczynki
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

 504 855 100

pon. - pt 9 00 - 17 00

sob. 9 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA
ciąg dalszy na str. 2

WYCINKA
DRZEW

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

Meble PRL
Vintage
• stylizacja, naprawa
• zamówienia indywidualne
• skup / sprzedaż

tel. 535-013-523

tel 577 612 746 • www.kjart.pl

DO SPRZEDANIA

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

DO SPRZEDANIA

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

!
RATY

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

piękna, widokowa, położona przy gminnej drodze

DZIAŁKA BUDOWLANA W TENCZYNKU

o powierzchni 7 a.
Szerokość działki to ok. 23 m,
długość to ok. 30 m.
Cena: 105 tys. PLN
tel. 796 351 499

DOM 230 m. kw. plus WARSZTAT 150 m. kw.
w NOWEJ GÓRZE, gm. Krzeszowice, działka 6 a.
Cena: 419 tys. PLN.

tel. 796 51 499

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?

Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

Liszki 552

Serdeczne życzenia pogodnych
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dla wszystkich naszych
Klientów i Współpracowników
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805

biuro@materialowka.pl
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Elegancko, kolorowo, a może nowocześnie?
Inspiracje na wielkanocne aranżacje
przystroić stół i półki, pastelowe
pisanki ze styropianu lub tworzy wa przyczepić szpilkami
Elegancja zawsze w punkt
do zasłon, naręcza kolorowych
– Jeśli zupełnie brakuje nam
kwiatów, bazi czy forsycji, uzupomysłu na wielkanocne depełnić LED-owymi gałązkami,
koracje albo nasze wnętrza to
które fantastycznie je rozświetlą
prawdziwy miszmasz barw, maniczym fruwające świetliki… Do
teriałów i elementów, klasyczna
tego świetnie będzie pasować zaelegancja to coś, co sprawdzi
stawa stołowa w żywym odcieniu
się zawsze – mówi ekspertka
żółci, zieleni, różu czy błękitu.
KiK i wymienia: – biała porceJeśli chcemy, możemy zestawić
lanowa zastawa, wypolerowane,
ze sobą talerze w różnych kolśniące sztućce i obrus – również
lorach i stworzyć barwną kombiały albo przewrotnie, zielony,
pozycję na stole. Razem z piróżowy, żółty, a nawet beżowy
sankami będzie się prezentować
czy brązowy – zawsze prezentują
niezwykle radośnie.
się dobrze. Taką aranżację wystarczy uzupełnić o duży bukiet Coś dla odmiany: wykwintnie
i nowocześnie
świeżych kwiatów w centralnej
Taką
aranżacją
na pewno zaczęści stołu i porozstawiać kilka
mniejszych na komodzie, szafce chwycimy dzieci, jednak nieczy stoliku. By nieco przełamać koniecznie sprawdzi się ona
ten „restauracyjny” klimat, w nowoczesnych wnętrzach. Nie
możemy dodatkowo umieścić każdy też lubi żywe, wiosenne
na stole i w jego otoczeniu kilka kolory. Możemy mieć również
figurek – porcelanowych, sub- po prostu ochotę na coś bardziej
telnych zajączków lub stylowych wykwintnego i nietypowego.
jaj ze złotym zdobieniem.
Kolory we wnętrzach to hit
Wiosna w domu, czyli
ostatnich miesięcy, tak samo
ożywcza moc kolorów
jak naturalne odcienie i mateElegancja elegancją, ale nie riały. Oba trendy można z pobrakuje osób, które uważają, że wodzeniem połączyć w zachwy„na Wielkanoc to musi być ko- cającą wielkanocną aranżację.
lorowo”. – Nic dziwnego, nieza- – Jeśli dysponujemy stołem
leżnie od pogody, te święta ko- z drewna, nie warto przyjarzą nam się z nadejściem długo krywać go obrusem. Niech blat
wyczekiwanej wiosny, więc nic z zarysem słojów będzie ozdobą
nie stoi na przeszkodzie, by po- samą w sobie – proponuje ekszwolić sobie na odrobinę sza- pertka marki KiK i dodaje: –
leństwa w dekorowaniu – za- na tym tle doskonale będą się
uważa ekspertka KiK i podpo- prezentować równie naturalne
wiada: – różowymi i zielonymi i nieco surowe dodatki – miska
figurkami zajączków możemy z białymi jajkami), wiklinowy

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

w wersji kolorowej – wiosennej
i nowoczesnej.

PAN NA TĘCZYNIE
koszyk na pieczywo, wianuszek
z pięknie nakrapianych przepiórczych piórek i ozdobione
nimi luźno rozłożone pomiędzy
zastawą LED-owe światełka.
Do tego również brązowe oraz
błękitne talerze i kubki. Kropką
nad „i” niech będzie kilka figurek złotych zajączków porozstawianych w nieregularnych
odstępach na blacie. Światełka
w ciepłym odcieniu dodadzą im
blasku, a one same podkreślą
miodowe tony brązowego stołu
– wyjaśnia dekoratorka z KiK.
A co, jeśli w tym roku dysponujemy naprawdę skromnymi
funduszami na udekorowanie
wnętrz z okazji Wielkanocy?
I na to jest sposób! Wybierzmy
najładniejsze naczynia, jakie
mamy, kupmy jajka o skorupkach

w różnych odcieniach i zbierzmy
jak najwięcej gałązek z zielonymi
pączkami i kwiatami. Możemy
nimi przyozdobić w zasadzie
każdy kąt, a różnokolorowe
jajka w szklanych miskach czy
wiklinowych koszyczkach będą
świetną, naturalną ozdobą.
Natomiast do brzegów obrusa
możemy przypiąć szpilkami lub
delikatnie przyszyć nitką gałązki z bukszpanu. A na koniec
nie zapominajmy o radosnym,
szczerym uśmiechu – to najpiękniejsza ozdoba, która przyćmiłaby nawet wystrój królewskiego dworu…

Dawno, dawno temu, kiedy ziemiami polskimi władał
król, a na zamkach mieszkali rycerze, z dalekiej podróży wracał młody hrabia. Kiedy minął Kraków popędził konia widząc znajome krajobrazy i wiedząc,
że już niedługo wróci do rodzinnej posiadłości. Jego
zamek zwany Tęczynem, otoczony był gestym lasem.
Hrabia wjechał w gęstwinę,
a że słońce chyliło się już ku zachodowi, w ciemnym lesie zgubił
drogę. Błądził tak, bardzo już
zmęczony, i obiecywał Bogu, że
jeżeli odnajdzie drogę na zamek
wybuduje w lesie kościół. Nagle
hrabiego napadł niedźwiedź,
i choć udało mu się pokonać
zwierzę, został w tej walce ciężko
ranny, a spłoszony koń pogalopował w gęstwinę. Dotarł do
zamku, gdzie wartownicy rozpoznali czyj to koń i natychmiast
ruszyli w las na poszukiwanie
hrabiego, przekonani, że jeśli koń
wrócił sam jeźdźcowi musiało się
coś stać. Świtało już kiedy znaleźli
rannego hrabiego. Szybko zawieźli
go do zamku, gdzie zajęto się nim

i opatrzono mu rany. Kiedy hrabia
wrócił do zdrowia, kazał zawieźć
się na miejsce gdzie został znaleziony. Polecił wykarczować
las i postawić drewniany kościół
w podzięce za ocalenie życia.
Kościół stoi tam po dziś dzień.
Przez wieki był rozbudowywany,
i z malutkiego drewnianego kościółka rozrósł się w murowaną
świątynię. Nie stoi już samotnie na
polanie w gęstym lesie, ale nadal
czeka na strudzonych wędrowców
i przypomina o ocalonym przed
wiekami panu na Tęczynie.
vv Szkoła Publiczna
i Przedszkole w Rudnie
Rok szkolny 2018/2019

Mieszkańcy okolicznych domów pod działką, na której zaplanowano inwestycję.

Przekaż 1%
na Ratuj Tenczyn
Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tencz yna o przekaz y wanie stowarz yszeniu Ratuj Tencz yn 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.

Czy w Tenczynku stanie maszt
telekomunikacyjny? Mieszkańcy protestują
Budowa masztu sieci telefonii komórkowej zazwyczaj wzbudza wiele kontrowersji wśród
mieszkańców miejscowości, w której inwestycja jest planowana, zwłaszcza jeżeli, jak w przypadku takiej inwestycji w Tenczynku, ponad 30-metrowy maszt wraz ze stacją bazową
miałby stanąć wśród gęstej zabudowy domów jednorodzinnych, ok. 200 metrów od szkoły
podstawowej oraz ok. 300 m od zabytkowych zabudowań, w tym kościoła.
Nie można także pomijać faktu, że Tenczynek z Lasem Zwierzynieckim, Stawem
Wrońskim, z trasami spacerowymi i rowerowymi, powszechnie uważany jest za
miejscowość posiadającą walory rekreacyjne
i widokowe, więc inwestycja taka mogłaby
wpłynąć na wizerunek tej miejscowości.
Jednym ze skutków mogłoby być także obniżenie cen okolicznych nieruchomości.
Najważniejsze jednak, że stacje bazowe
telefonii komórkowej, a raczej wytwarzane przez nie pole elektromagnetyczne,
budzą kontrowersje dotyczące ich wpływu
na zdrowie ludzi. Badania w tej materii są
wciąż prowadzone, a ich wyniki niejednoznaczne. Jednak wiele osób uważa, że mają
one bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie,
włącznie z działaniem onkogennym.

Dlatego też wielu mieszkańców Tenczynka,
a zwłaszcza właściciele okolicznych domów,
protestują i robią co w ich mocy, by nie dopuścić do realizacji tej kontrowersyjnej
inwestycji. Powyżej zdjęcie z ostatniego
protestu.

Otrzymaliśmy także sygnał, że planowana
jest podobna inwestycja w obrębie tenczyńskich ogródków działkowych. Inwestycja
w takim miejscu – rekreacji i wypoczynku
mieszkańców Tenczynka, ale także przyjezdnych z Karkowa i innych miejscowości,
Na chwilę obecną otrzymaliśmy infor- oraz w niedalekiej odległości od domów jedmacje, że postępowanie administracyjne norodzinnych, byłaby równie kontrowerw Starostwie Powiatowym w Krakowie syjna. Nasza redakcja będzie niewątpliwe
dotyczące pozwolenia na budowę takiego przyglądać się tej sprawie.
obiektu zostało umorzone w wyniku wy- Z petycją w sprawie sprzeciwu wobec incofania wniosku przez inwestora. Jednak westycji skierowanej do Starosty Powiatu
mieszkańcy obawiają się, że jest to jedynie Krakowskiego Wojciecha Pałki można
unik inwestora, mający na celu wyciszenie zapoznać się tutaj: https://www.petycjesprawy, która wzbudziła tak wiele kontro- online.com/nie_dla_budowy_masztu_sieci_
wersji, a z ponownym wnioskiem o wydanie play_w_tenczynku_w_pobliu_szkoy
pozwolenia na budowę inwestor wystąpi po
vv Redakcja
jakimś czasie.
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Skąd brać energię do życia?
Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Kwitną pierwsze kwiaty, na drzewach pojawiają się
liście, słychać śpiew ptaków – szczególnie o wchodzie i zachodzie słońca, które wypadają teraz w porach
naszej aktywności. Często oczekujemy od siebie większej aktywności, więcej energii. Zwłaszcza, kiedy
widzimy, że sąsiedzi już umyli okna i posadzili kwiaty, a my jeszcze nie. Tymczasem wiele osób o tej
porze roku skarży się na spadek formy, zmęczenie, łatwo się przeziębia. Przypadek? Nie sądzę.
Skąd osłabienie?
Nasze ludowe przysłowia dotyczące pór roku zawierają w sobie
dużo prawdy. Dziwi nas oblodzenie
w marcu zaraz po pięknym słońcu?
Przecież w marcu jak w garncu.
W tym roku po fali letniego słońca
mamy w połowie kwietnia znaczne
ochłodzenie – tradycyjnie kwiecień
plecień, przeplata trochę zimy trochę
lata. Zimą bywa szaro, buro i ponuro
– na wiele osób to działa przygnębiająco, ale wiosenna huśtawka też
nie każdemu służy. Różnimy się pomiędzy sobą tempem przystosowywania do zewnętrznych zmian – dotyczy to nie tylko sytuacji zawodowej
czy rodzinnej, ale też pogody czy pory
roku. Dla jednych zmiana pogody
będzie wiązała się tylko z tym, że jest
jaśniej i cieplej, dla innych oznacza
konieczność odbycia „okresu przejściowego”. Przy tak dynamicznych
zmianach ci drudzy mogą czuć się źle
wyłącznie z powodu niestabilności sytuacji meteorologicznej.
Często obserwuję, że dzisiejsze realia
społeczne nie pozwalają na słuchanie swojego organizmu. Musimy
być ciągle na posterunku, ciągle tak
samo wydajni, a przecież wahania
efektywności są związane z natu-

ralnym rytmem. Gdybym zatytułowała ten tekst „zaopiekuj się sobą
na wiosnę” brzmiałoby to jak internetowe porady, które pięknie brzmią,
ale są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Jak często bywa, że czując
zmęczenie czy osłabienie, zamiast
odebrać to jako sygnał, że potrzebujemy wypoczynku (fizycznego lub
psychicznego) wpadamy w panikę.
Słabość sprawia, że spada nasza wydajność, pracujemy wolniej, nie wyrabiamy się ze wszystkimi zadaniami
i, w obawie o utratę efektywności,
próbujemy pracować jeszcze więcej.
Brzmi jak błędne koło?
Jak sobie pomóc?

Kilka uniwersalnych wskazówek –
dobrych na wiosnę, ale też na co dzień,
niezależnie od pory roku.

1. Otocz się osobami, które będą szanować twoje potrzeby dotyczące
regeneracji i odpoczynku. Znajdź
kogoś, kto nie będzie ślepo przytakiwał, ale naprawdę zrozumie
i pomoże uchronić się przed iluzorycznymi wymaganiami ciągłej
dyspozycyjności i efektywności.

2. Dziel obowiązki. Satysfakcja
z dobrze wykonanej pracy to wspaniałe uczucie, nie zagarniaj go tylko
dla siebie - Wiosenne porządki?

Dzień Otwarty Fotoklubu
Krzeszowickiego

Świetna okazja do współpracy
i budowania wspólnoty rodzinnej!
Dzieci naprawdę potrafią myć okna
i odkurzać.

3. Jedz. Wiadomo, że zdrowo, ale też
regularnie. Nie doprowadzaj do sytuacji przegłodzenia się lub przejedzenia. Zadbaj o swoje potrzeby
na najbardziej podstawowych
poziomach.
4. Wychodź na zewnątrz. Codziennie, chociaż na krótki spacer,
niezależnie od pogody (za to zależnie od stanu powietrza). Pospieszny marsz do pracy czy bieg
na busa, w trakcie którego myślisz
tylko o tym, co jest dziś do zro-

bienia, nie liczy się. Niech to będzie
chwila wytchnienia, w której
możesz zauważyć świat dookoła.

5. Śmiech. Znajdź czas i powód, żeby
codziennie, choć przez chwilę się
zdrowo pośmiać.
6. Smutek. Nie bój się tak zwanych
„negatywnych” uczuć. One są naturalne i potrzebne, każdy z nas
przeżywa gorsze i lepsze chwile.

7. Znajdź chwilę na refleksję. Jeśli
powyższe, tak oczywiste, porady
wydają się nierealne, być może
potrzebujesz pomocy. Czasem
do wyjścia z błędnego koła potrzebny jest bodziec z zewnątrz
albo wsparcie profesjonalisty.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

19 maja, w niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy
do Kopalni Talentów w Krzeszowicach na DZIEŃ
OTWARTY FOTOKLUBU KRZESZOWICKIEGO.
Fotoklub Krzeszowicki zrzesza miłośników fotografii i popularyzuje fotograficzne medium
w Gminie Krzeszowice.
Podczas Dnia Otwartego członkowie Fotoklubu zdradzą tajniki
fotografii podczas zorganizowanych warsztatów. Głównym
punktem programu będzie wykonanie pastiszu fotograficznego
obrazu „Dziewczyna z Perłą” Jana Vermeera – artysty, który
w swej twórczości wykorzystywał prototyp aparatu fotograficznego – kamerę obscurę. Dowiemy się jak działa to urządzenie i każdy uczestnik własnoręcznie będzie mógł wykonać
własny model kamery. Ponadto opowiemy o fenomenie selfie
i zdradzimy kilka sprytnych sposobów na udane zdjęcie. Każdy
uczestnik warsztatów selfie będzie mógł wziąć udział w konkursie, w która główną nagrodą jest profesjonalny selfie stick.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim
rodziny, które będą mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w specjalnie zaaranżowanym atelier.
W programie: - otwarcie studia fotograficznego - pastisz fotograficzny obrazu Jana Vermeera „Dziewczyna z Perłą” - wystawa
fotografii Tadeusza Stramy - ekspozycja starych aparatów fotograficznych - rodzinne warsztaty fotograficzne - warsztaty selfie
oraz konkurs z nagrodami - pokaz zdjęć członków Fotoklubu
Krzeszowickiego. Wstęp wolny.

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

vv Tekst: Kamil Kłeczek
https://ckiskrzeszowice.pl
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UWAGA! AKCJA
ZAKRĘTKOWA!
Krzeszowicka Biblioteka zbiera
plastikowe nakrętki, korki dla Mikołaja
Banaszaka, który cierpi na dziecięce
porażenie mózgowe. Można wrzucać
u nas nakrętki lub przynosić pełne worki
z korkami.
Kontakt do Mamy Mikołaja:
509-559-364.
Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj!

Lucinda Riley : Drzewo Anioła
Fascynująca powieść o zapomnianej przeszłości,
skomplikowanych relacjach rodzinnych i mrocznych
sekretach. Greta po 30 latach wraca w rodzinne strony.
Tragiczny wypadek spowodował u niej amnezję i wymazał z jej pamięci ostatnich 20 lat życia. Pewnego
dnia, spacerując w lesie, trafia na tajemniczy grób.
Gdy odczytuje stary napis, okazuje się, że pochowano
w nim małego chłopca. Jej syna…

Joanna Jodełka : 2 miliony za Grunwald
Siejące grozę czarne krzyże na białym tle pojawią
się znowu. Tym razem na skrzydłach Luftwaffe.
Wybuchnie II wojna światowa. Rozpocznie się też
śmiertelna gra. Pojawią się ludzie, którzy będą
chcieli zniszczyć obraz! Będą zabijać. Będą szukać
i ścigać. Wyznaczą nagrodę, jak za największego
przestępcę. Niektórzy oddadzą mu swoje życie i poświęcą życie najbliższych. Ta opowieść jest o nich
i o czasach, w których żyli.

Joanna Jurgała-Jureczka : Kossakowie.
Biały mazur
Książka ujawnia nieznane, zaskakujące fakty dotyczące ziemiańskiej i artystycznej rodziny Kossaków.
Jest próbą odpowiedzi na pytanie – czego jeszcze
o nich nie wiemy? Jakie tajemnice skrywają ich domy?
Czy Kossakówka jest nawiedzona? Jakie niezawinione
winy ma na swoim sumieniu Jerzy Kossak? Czy Lilka
była jedynie subtelną poetką; Magdalena – królową
satyry, życie traktującą z przymrużeniem; a Zofia
matką-Polką? Do kogo pisali w tym samym czasie
listy miłosne syn i ojciec – Wojciech i Jerzy?

Michał Ogórek : Sto lat! Jak w ostatnim
stuleciu czciliśmy przywódców
Książka Michała Ogórka to doskonała odtrutka na historię zmienianą w bajkopisarstwo i kult jednostek.
Ogórek pieczołowicie odtwarza obraz Polski, jaki w poszczególnych okresach niepodległości rysowano. Rozmiary kultu przywódców powodowały, że ludzie płakali
ze wzruszenia, a potem z zawodu i wściekłości. Ale przy
tej książce popłakać się można tylko ze śmiechu.

MGBP W KRZESZOWICACH

Remigiusz Mróz : Umorzenie

USŁUGI:
wycinka drzew,
krzewów
pielęgnacja zieleni
malowanie i regeneracja dachów
prace wysokościowe
czyszczenie elewacji,
kostki brukowej
DARMOWA WYCENA
E: jurajskiedrzewa@o2.pl
wycinkadrzewslask.pl

nÅsa Lind : Raz, dwa, trzy, Piaskowy Wilk

Idealna rodzina. Szczęśliwe małżeństwo, kochająca
żona i oddany mąż, dla którego dwójka dzieci jest całym
światem. Wydawało się, że nic nie zakłóci idylli, którą
cieszyli się Skalscy. Do czasu. Pewnej nocy sąsiedzi
słyszą krzyki dochodzące z domu, a kiedy policjanci
zjawiają się na miejscu, odnajdują bestialsko zamordowanych matkę z dziećmi. Jedyny trop wiedzie do
głowy rodziny…

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak
dobrze się czuje w towarzystwie Karusi. Opowiada jej
rzeczy zapierające dech w piersiach i razem tłumaczą
sobie zagadki otaczającego świata. Karusię ciekawi
wszystko - komary i miłość, puste kieszenie, nieposłuszne nogi, krótkie chwile, które bywają długie,
wszechświat bez końca i czerwone kalosze.

Renata Kosin : Złodziejka dusz

Marta Galewska-Kustra :
Pucio mówi pierwsze słowa

Czy można nie cierpieć brudu, ale w radosnym
oszołomieniu wdychać zapach kurzu i star ych
książek? I czy wypada ponad wszystko wielbić ład,
a jednocześnie mieć kompletnie zabałaganione
życie? Oczywiście że tak! O ile jest się kimś takim,
jak Anastazja Niebieska – zwariowana bibliotekarka
i roztrzepana fanatyczka porządku. Najbezpieczniej
czuje się wśród starych książek, za to trochę gorzej
wśród ludzi, co z czasem spróbuje zmienić pewien
uroczy miłośnik tajemnic i zagadek…

T: 794-762-516

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę! Ten sympatyczny maluch stanie się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka w stawianiu pierwszych kroków w nauce
mowy! Druga część przygód Pucia skoncentrowana jest
na pierwszych słowach typowych dla rozwoju mowy
dziecka. Ich rozumienia i używania dziecko uczy się
już w pierwszym i drugim roku życia. Dwulatek zaczyna
łączyć słowa, a zatem posługuje się już prostymi zdaniami. Zabawa z Puciem ma w tej nauce pomagać. Dla
starszych dzieci książka będzie doskonałym materiałem do pierwszych prób samodzielnego czytania.

Halowe Mistrzostwa Małopolski
drużyn „Skrzatów” w piłce nożnej 2019
Do Mistrzostw zgłosiło się 28 drużyn, które rozgrywały mecze eliminacyjne.
Mecze odbywały się na hali „Suche Stawy” w Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego.
W finale zmierzyły się 4 drużyny.
Zaangażowanie, świetna gra
i dobra zabawa doprowadziły
Victorię Zalas do zdobycia mistrzostwa. To wielki sukces! Zwycięską drużynę w składzie: Andrzej Bałuszek, Jan Florian, Filip
Fijak, Oskar Baran, Franciszek
Łytek, Wiktor Soja i Igor Wiech,
poprowadził Marcin Kapusta.
Drugie miejsce zajął Gwarek Wieliczka, trzecie PKS Jadwiga Kraków,
a czwarte Błękitni Modlnica.
vv Tekst: Urszula Florian

Zwycięska Victoria Zalas
Wszystkim finalistom Mistrzostw serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. - Redakcja

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca
Budynek stacji benzynowej Petro Plus
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KOSMETYKI PEŁNE ZIÓŁ. PEELING ALGOWO - ZIOŁOWY

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Idzie wiosna, a z nią wysyp kwiatów oraz ziół. Łąki oraz ogrody są przepełnione w wielkie bogactwo –
zioła, które posiadają właściwości lecznicze. Rośliny są wykorzystywane do leczenia oraz upiększania
od zarania wieków. W drugiej połowie XX wieku, po zachwycie chemią farmaceutyczną, wrócono do
badań nad roślinami i substancjami w nich zawartymi. Wprowadzamy wiosenne nowości - naturalny
peeling algowo - ziołowy przeznaczony do zabiegów głębokiego złuszczania naskórka. Jest to naturalna
bio - alternatywa dla peelingów chemicznych. W swoim składzie zawiera rozmaryn, owies, wierzbę białą,
morszczyn pęcherzykowaty i ekstrakty z alg, rumianku, szałwii, krwawnika i lawendy.
Wskazania do zabiegu:
• Przebarwienia

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

• Piegi
• Trądzik pospolity (wykwity niezapalne
i zmiany potrądzikowe)
• Nadmierne rogowacenie

tel. 668-990-679
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
Najlepsze życzenia
składają kosmetolodzy
Instytutu Urody Elf

• Blizny
• Rozszerzone pory
• Nadmierna produkcja sebum
• Matowa, szorstka skóra

2. W TRAKCIE ZABIEGU

1. PRZED ZABIEGIEM

2. BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU

3. BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU

• Powierzchniowe zmarszczki
• Drobne bruzdy
• Zaskórniki
• Objawy fotostarzenia
• Utrata jędrności skóry
Efekty zabiegu:
• Wygładzenie struktury skóry
• Wypłycenie blizn i rozstępów
• Rozjaśnienie przebarwień
• Ujednolicenie kolorytu skóry
• Redukcja ilości sebum
• Zmniejszenie zmian trądzikowych
• Ujędrnienie i uelastycznienie skóry
• Zmniejszenie widoczności zmarszczek

3. EFEKTY ZMNIEJSZENIA PRZEBARWIEŃ

metod odmładzania i odświeżania skóry. Instytut Urody Elf
przedstawia i proponuje nowy, naturalny sposób stworzony
przez naukowców i biotechnologów w służbie piękna: Peeling
algowo - ziołowy. Wyjątkowa formuła preparatów i kosmetyków umożliwia głębsze wnikanie składników aktywnych,
większą skuteczność, 100% bezpieczeństwo oraz zdecydowanie lepsze i szybsze efekty.

• Odmłodzenie skóry

www.instytutelf.pl

1. PRZED ZABIEGIEM

Współczesna kosmetyka coraz chętniej sięga po naturalne
składniki. Zioła to zdrowie i sama natura, a zawarte w ziołach
substancje są lepiej przyswajane przez skórę i rzadziej powodują
podrażnienia niż syntetyczne związki chemiczne. Istnieje wiele

Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf
CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Wiosna w garderobie: zainspiruj się naturą
Topowe marki i największe domy mody proponują na tegoroczną wiosnę prawdziwy miszmasz kolorów, materiałów, krojów i – przede wszystkim – wzorów.
Ale tym, co o tej porze roku naprawdę w duszy gra większości z nas, są chyba niezmiennie te same motywy: kwiaty, zwiewne fasony, lekkie (i wygodne) ubrania
oraz żywe barwy. Projektanci popularnych sieci odzieżowych zdają się zresztą doskonale o tym wiedzieć i w tym roku naprawdę jest w czym wybierać!
Kiedy nadchodzą pierwsze naprawdę ciepłe dni, od razu chce się
wrzucić ciężkie buty i grube, krępujące ruchy kurtki oraz płaszcze
na dno szafy. Nic dziwnego, mimo że tyle czasu chroniły nas przed
zimnem i wiecznie mokrymi chodnikami, wiosną, kiedy zaczyna
rozpierać nas energia, chcemy się poczuć swobodnie, lekko i dać
temu wyraz również za pomocą ubrań, które nosimy. Z czym zestawiać kwieciste bluzki i koszule, które stanowią kwintesencję
wiosennego stylu?
Niebiańska podstawa

– Idealną bazą dla wiosennych outfitów są niezastąpione dżinsy.
Pasują właściwie do wszystkiego, a kiedy jest ciepło, możemy
śmiało wskoczyć w, wciąż bardzo modne, spodnie z przetarciami,
dziurami czy krótszymi nogawkami. Na wierzch wystarczy narzucić miękki kardigan, cienki trencz albo marynarkę i śmiało
możemy ruszać do pracy, szkoły, a nawet na podbój świata –
podpowiada stylistka marki KiK. – Odcień czy krój dżinsów to
kwestia naszych preferencji, ale pastelowe bluzki w motyle lub
delikatne motywy kwiatowe szczególnie dobrze komponują się
z błękitnym jeansem. Właściwie to nic dziwnego, przecież to
odcień wiosennego nieba, więc sama natura podpowiada nam,
co wygląda świetnie – dopowiada ekspertka.

Gra przeciwieństw, czyli subtelnie, ale z pazurem

Pastele, motylki, kwiaty lekkie niczym piórko – to wszystko wspaniale podkreśla subtelność kobiecej urody, ale przecież nie każda
z nas dobrze się czuje w takiej delikatnej odsłonie. Jeśli bliższy
jest nam na przykład styl sportowy, nic straconego. – Zdecydowany charakter i kobiecą siłę doskonale podkreślą na przykład
proste spodnie z materiału we wzór moro z dodatkiem różowych
kwiatów. Są zadziorne, modne (moro to wciąż jeden z ulubionych
motywów największych projektantów), a przy tym szalenie wygodne. Możemy je zestawić z prostą zieloną koszulką, dżinsową
kurtką i sportowymi butami albo białą koszulą, balerinami i ramoneską – podpowiada stylistka KiK.
Żar tropików vs polskie łąki

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając się na zakupy,
które uzupełnią nasza garderobę na wiosnę? – Jednym z must
have’ów wciąż pozostają ubrania z motywem egzotycznych liści
i kwiatów. Nawet, jeśli do wakacyjnego urlopu jeszcze daleko,
pozwalają przywołać tę niezobowiązującą atmosferę i radość towarzyszącą letnim wyjazdom do ciepłych krajów – podpowiada
specjalistka. – Z drugiej strony jednak coraz modniejsze stają się
bardziej swojskie i lokalne wzory - malwy, maki i słoneczniki

oraz tzw. „łączka”, czyli drobny kwiatowy rzucik. Są niezwykle
urocze i kojarzą się z beztroską i spędzaniem czasu na świeżym
powietrzu, czyli dokładnie tym, czego nam trzeba po długiej
zimie – dodaje.

A co z tymi, dla których samo inspirowanie się przebudzającą się
do życia naturą to za mało i wśród wiosennych trendów szukają
takiego, który pomoże im się wyróżnić? Tu na pomoc przychodzą
nam soczyste kolory – chociażby żółty, który będzie absolutnym
hitem tego sezonu. Faworytem w kwestii wiosennych trendów,
podkręcającym stylizację i dodającym jej nietuzinkowości, jest
motyw owoców i owocowych liści na ubraniach. Trudno o bardziej radosny, energetyzujący, a przy tym nienachalnie zwracający
uwagę wzór, w którym na dodatek wygląda się tak apetycznie.
Nośmy to, w czym czujemy się dobrze, ale pamiętajmy – jest
wiosna, a wiosną po prostu można więcej!
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Miniaturowe światy Playmobil
w Galerii Bronowice
Od 1974 roku zabawki systemowe Playmobil za jakość i gwarancję doskonałej zabawy doceniają pedagodzy, rodzice, a przede wszystkim dzieci
z całego świata. Na przestrzeni 45 lat istnienia, kolejne pokolenia z około
100 krajów poznały 30 różnorodnych światów do zabawy. Część z nich
będzie można odwiedzić podczas interaktywnej wystawy, dostępnej od
teraz w Galerii Bronowice. Tam, choć na chwilę, najmłodsi wejdą w rolę
strażaków, rycerzy, czy księżniczek.

NASZ 1 procent MA MOC!
Jeden procent ma wielką moc czynienia dobra.
W 2018 roku przekazaliście nam w ten sposób 473 tyś.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 podopiecznych 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 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Organizacja Pożytku Publicznego • E-mail: hospicjum@almaspei.pl • Telefon: 12 446 64 76

www.almarzenia.pl
Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska
1000 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Wola Filipowska
1250 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Tenczynek
550 m²
• Tenczynek
500 m²
• Tenczynek
1000 m²
• Tenczynek
3000 m²
• Tenczynek
1360 m²
• Tenczynek
1793 m²
• Tenczynek
2442 m²
• Tenczynek
2700 m²
• Paczółtowice
4000 m²
• Paczółtowice
1000 m²
• Paczółtowice
1100 m²
• Paczółtowice
750 m²
• Paczółtowice
1200 m²
• Tenczynek
1100 m²
• Tenczynek
2200 m²
• Krzeszowice
1,08 ha
• Krzeszowice
Os. Żbik
5500 m²
• Krzeszowice
900 m2
• Krzeszowice
1000 m2
• Krzeszowice
1100 m2
• Nowa Góra
1400 m²
• Żary
1502 m²
• Sanka
2100 m²

395 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
100 000 zł
90 000 zł
165 000 zł
240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice
6,37 ha
• Będkowice
3727 m²

1 719 900 zł
550 000 zł

120 000 zł
156 000 zł
150 000 zł
156 000 zł
55 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
240 000 zł
125 000 zł
150 000 zł
195 000 zł
265 000 zł
310 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
170 000 zł
340 000 zł
450 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

35 000 zł
20 000 zł
100 000 zł
15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE KOMERCJA
• Rudno
2500 m²
200 000 zł
• Rudno
1600 m²
128 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany
1200 m²
DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.
F-RA VAT
• Zalas DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka 18 arów
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79

60 000 zł

320 000 zł
180 000 zł
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.
Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

W Galerii Bronowice ruszyła
właśnie wystawa, dająca szansę
przeniesienia się do miniaturow ych światów, w których
granice fantazji nie istnieją.
Play mobi l to zabawa sy stemowa, którą niema l pół
wieku temu st worzył Hans
Beck. U dzieci pobudza kreatywne myślenie, a rodzicom
pozwala wrócić pamięcią do
młodzieńczych lat. Od kwietnia
najmłodsi goście centrum handlowego staną przed okazją
wcielenia się w dowolne role
w odwzorowanych, miniaturowych światach. Ograniczenie
stanowić będzie tylko i wyłącznie ich własna wyobraźnia.
Dodatkowo pod czujnym okiem
animatorów, w każdy weekend
będą się odby wać wspólne
zabawy produktami Playmobil
oraz konkursy z nagrodami.
Jednak to nie wszystko - w Salonie Zabawek MIKI na najmłodszych czekać będą upominki, dołączane do zakupu
artykułu marki Playmobil.
Intera kt y w na w ystawa,
z kultową niemiecką marką
w roli głównej, będzie dostępna

w Galerii Bronowice do końca
czerwca w godzinach pracy

centrum handlowego. Udział
w zabawie jest bezpłatny.

VII Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolnej „Zaczarowana Nutka”
Koncertem Laureatów, w piątek 5 kwietnia, zakończył się VII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowana Nutka” zorganizowany przez
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku. W festiwalu udział wzięło prawie
300 dzieci z 12 placówek oświatowych w Gminie Krzeszowice.
Wpłynęło 45 zgłoszeń, w tym
28 Zespołów i 17 Solistów
w wieku od 3 do 6 lat. Jury na
czele z przewodniczącym - dyrektorem Państwowej Szkoły
Muzycznej w Krzeszowicach
Jerzym Suruło, muzykami Grażyną Palczewską, Anną Łozińska i Szymonem Jaroszem,
wybrało laureatów. Laureaci
zaprezentowali swoje piosenki
i odebrali nagrody oraz złote
statuetki. To była prawdziwa
uczta muzyk i i uroku t ych
najmniejszych.

Wśród zacnych gości znaleźli
się: Wiceburmistrz Gminy
Krzeszowice Witold Kulczycki,
Przewodniczący Komisji Edukacji R M w Krzeszowicach
Robert Chochół, Burmistrz
poprzednich kadencji i radny
Wiesław Jagiełło, radne Anna
Łukasik i Stanisława Maciejowsk a, dy rektor A R I MR
i Radny Powiatu krakowskiego
Adam Ślusarczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach Klaudia Węgrzyn wraz
z paniami z Filii w Tenczynku Danutą Nowak i Izabelą Wałek,
Sołtys Tenczynka Alicja Gaj,
Przedstawicielka Browaru Tenczynek Paulina Bąk, dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych.
Dzieci otrzymały od gości oraz
Rady Rodziców przedszkola
w Tenczynku słodkie upominki.
Nagrody dla zwycięzców zakupione zostały ze środków Bur-

mistrza Gminy Krzeszowice.
Festiwal organizowany by ł
pod patronatem Burmistrza
Gminy Krzeszowice, Przewodniczącego R ady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Krzeszowicach.

Festiwal z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
internetowej przedszkola www.
przedszkoletenczynek.com
vv Przedszkole
Samorządowe w Tenczynku
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Picasso
w Krzeszowickiej
Galerii Centrum
Jeszcze tylko do 30 kwietnia w Krzeszowickiej Galerii Centrum, na pierwszym piętrze, obok stoiska
z biżuterią, można zobaczyć kopię obrazu „Matka
i Dziecko” Pabla Picassa. Autorką tego dzieła jest
Kinga Cyran, obecnie uczennica I klasy Liceum Plastycznego w Krakowie. Kinga wykonała ten rysunek
w 2013 roku, gdy miała 11 lat. Niewielkiej wystawie
towarzyszą elektroniczne kopie z certyfikatem
innych prac siedemnastolatki, których nabycie przysłuży się do artystycznego rozwoju autorki.

JAN MATEJKO
biografia • twórczość • działalność
Wystawa ze zbiorów MNK w Krakowie

10 maja, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy
do Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach na wernisaż wystawy „Jan Matejko
/ biografia, twórczość, działalność” ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pani Monika ma 31 lat, jest mamą trójki dzieci w wieku 6 lat, 3 lata i pół roku.
W grudniu 2016 roku doznała pęknięcia naczyniaka w mózgu i w ciągu jednej chwili cały świat Jej,
a przede wszystkim Jej dzieci legł w gruzach. Jedna chwila spowodowała, że Monika została całkowicie wyłączona z opieki nad bardzo potrzebującymi jej dziećmi.
Centrum Kultury w kwietniu zaprezentuje fotografie Tomasza Trulki. Cały dochód
z licytacji jego prac będzie przeznaczony na rehabilitację Moniki Zielińskiej.
Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy 23 kwietnia 2017 roku. W tym dniu będzie
można zakupić zdjęcia Tomasza Trulki, jednocześnie pomagając Monice Zielińskiej.

Wystawa przygotowana z kolekcji Domu Jana Matejki oddziału
Muzeum Narodowego w Krakowie przybliża postać jednego
z najwybitniejszych polskich artystów, przedstawiciela nurtu
malarstwa historycznego, miłośnika przeszłości, zabytków
i rzemiosła artystycznego, obywatela. Zaprezentowane zostaną
na niej źródła, z których artysta czerpał wzory: rysunki, odlewy
pieczęci, rzemiosło artystyczne, stroje i tkaniny, dziewiętnastowieczne fotografie. Ekspozycja zawiera odbitki z „Ubiorów
w Polsce…”, szkice rysunkowe projekty do polichromii kościoła
Mariackiego autorstwa Jana Matejki, fotografie oraz reprodukcje obrazów malarza.
Kurator wystawy:
Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Muzeum Narodowe w Krakowie
Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice
Patronat medialny: Radio Kraków

Sponsor: Spółka BAN Bożek – Inwestor
wielorodzinnego budynku w Krzeszowicach, Srebrne Kąty

Adres: Galeria w Pałacu Vauxhall, Centrum Kultury i Sporty
w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
Godziny otwarcia Galerii:
wtorek-piątek: 9.00-16.00 • niedziela: 10.00-14.00
Wystawa czynna od 10 maja do 23 czerwca 2019 r.

Tekst: Kamil Kłeczek

https://ckiskrzeszowice.pl/
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE NA DIECIE
Święta Wielkanocne to nie lada wyzwanie dla
osób będących na diecie. Stoły uginają się od
świątecznych potraw będąc nierozerwalną
częścią rodzinnych spotkań. Istnieje kilka sprytnych sztuczek, które pozwolą
na spędzenie świąt w miłej atmosferze i uchronią przed wzrostem wagi.
Korzystając z porad dietetyka te święta mogą
być naprawdę wyjątkowe. Zdrowo nie oznacza
niesmacznie ! Warto zaplanować świąteczne
menu a w tym pomoże dietetyk Naturhouse.
Używanie zdrowych zamienników pomoże
utrzymać prawidłową wagę. Zamiast majonezu można użyć jogurtu naturalnego, tradycyjny żurek zabielany z białą kiełbasą i jajkiem
można zamienić na czysty żurek z jajkiem oraz
ziemniakami. Ważną kwestią jest picie odpowiedniej ilości wody, pozwoli to na ciągłą detoksykację organizmu. Przyprawy, które wspomagają układ trawienny to majeranek, kminek,
pieprz czarny, liść laurowy, imbir i tymianek
warto dodawać je do potraw w okresie świątecznym i nie tylko ! Dobre rozwiązanie to
unikanie dokładek nakładając małe porcje na
talerz, tak aby móc z czystym sumieniem spróbować wszystkich dań. Zachowanie umiaru
w piciu alkoholu pomoże w uniknięciu zbierania się wody w organizmie. Warto wybrać się
na spacer po świątecznym posiłku, ruch pobudza
metabolizm i ułatwia trawienie. W niezbędniku
Naturhouse nie zabraknie suplementów, które
pomogą w utrzymaniu wagi. Chitosan to totalny must have podczas świąt- jest to ekstrakt z kutikuli skorupiaków, który pochłania
tłuszcz z pożywienia. Drenanat opuntia czyli
kapsułki z opuncji figowej i papaii wspomagają
trawienie, ograniczają wchłanianie się tłuszczy
z pożywienia i przyczyniają się do obniżenia
trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Peipakoa
Antiox to skoncetrowane składniki w napoju,
wspomagają usuwanie wody z organizmu oraz
oczyszczają z toksyn. Napój ten wzmacnia organizm i łagodzi skutki spożycia alkoholu.
W naszym centrum dysponujemy również
przepisami świątecznymi o znacznie obniżonej
kaloryczności czyli szybko, smacznie i przede
wszystkim zdrowo. Serdecznie zapraszamy !

KĄCIK KULINARNY

Na stół Wielkanocny polecamy
jajka faszerowane i panierowane
Jajka faszerowane i panierowane - ulubione mojej córki na Wielkanoc.
Polecam także Państwu.
Jajka faszerowane
i panierowane
• 4 jajka ugotowane
na twardo
• 6 pieczarek
• 1/2 cebuli
• 2 plastry boczku
wędzonego
• 1 łyżka oleju
• łyżka świeżo pokrojonych
liści pietruszki
• sól z pieprzem Kamis
• masło
• tarta bułka

Ost udz one jajk a k roimy
na pół ostr ym nożem, w yciągamy delikatnie łyżeczką
białko z żółtkiem. Pieczarki
obieramy i drobno k roimy,
cebulę kroimy w drobną kostkę,
boczek również. Na patelni na
łyżce oleju podsmażamy boczek
z cebulą i pieczarkami. Studzimy. Mieszamy jajka z pieczarkami i porządnie miksujemy
na pastę wraz z pietruszką, doprawiamy. Delikatnie łyżeczką
nadziewamy masą skorupki

jajek. Na talerzyku wysypujemy
tartą bułkę, delikatnie panierujemy jajka od strony farszu.
Na patelni rozpuszczamy masło
i smażymy na nich jajka.

Podajemy zimne lub gorące.

P.S. Wersja wegetariańska - bez
boczku, będzie także smaczna
no i mniej kaloryczna :)
Wesołych Świąt!

vv Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

NaturHouse CHRZANÓW • ul. kard. Wyszyńskiego 17a (przeniesiono z ul.Garncarskiej)

tel.: 570 056 225

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606


www.stomatologia.ubf.pl

STOP PRZEBARWIENIOM !!!
Za oknem coraz więcej słońca, co sprawia, że nasza skóra jest narażona na
powstawanie przebarwień. Oriflame znalazło na nie sposób - NovAge
Bright Sublime to intensywnie działające kosmetyki rozjaśniające przebarwienia, wyrównujące nierówny koloryt cery i zmniejszający zmarszczki. Ich
skuteczność płynie z połączenia ekstraktu z roślinnych komórek macierzystych gardenii z opatentowaną technologią Multi-Bright.
Badania kliniczne dowodzą, że kosmetyki NovAge Bright Sublime redukują
przebarwienia nawet o 50%, rozjaśniają skórę do 40% oraz wygładzają
zmarszczki. NovAge Bright Sublime to owoc badania Oriflame AgeReflect
. Jest to wyjątkowe badanie naukowe przeprowadzone przez Oriflame,
które ujawniło, że cztery kobiety na pięć wyglądają na więcej lat, niż mają w
rzeczywistości. Zidentyfikowaliśmy 12 oznak starzenia mających największy wpływ na postrzeganie wieku.
Przebarwienia i nierówny koloryt cery znalazły się wśród nich.
Aby uzyskać jak najlepsze efekty, polecamy stosowanie całego zestawu pielęgnacyjnego NovAge Bright
Sublime. Wszystkie kosmetyki działają synergicznie, tworząc Przedłużający Młodość Rytuał Pielęgnacyjny,
w którym każdy kosmetyk przygotowuje skórę na działanie kolejnych. Rytuał składa się z czterech etapów,
których wykonanie zajmuje zaledwie dwie minuty rano i wieczorem.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE PIELĘGNACYJNE !!!

WSZYSTKIM NASZYM KONSULTANTOM I KLIENTOM ŻYCZYMY ZDROWYCH,
WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT SPĘDZONYCH W GRONIE NAJBLIŻSZYCH :)

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
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.
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?

QLTURALNY WARZYWNIAK
Tradycyjnie na wiosnę spotykamy się na Pasażu za MOKSiR w Chrzanowie
z okazji Dnia Ziemi. 26 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 zapraszamy na
QLTURALNY WARZYWNIAK. Podczas imprezy będziemy sadzić warzywa
i zioła w zielonych kręgach. Odbędą się także warsztaty na temat zakładania mini ogrodów, prelekcja i ekologiczna edukacja. Nie zabraknie też
poczęstunku (ziemniaków po cabańsku).

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

Zero Waste - czy możliwe
jest życie bez śmieci?
11 maja o godz. 17.00 zapraszamy do Kopalni Talentów na spotkanie poświęcone ekologii i ruchu Zero Waste, które poprowadzi
krzeszowicka grupa Odzyskujże.
Zero Waste, z angielskiego „brak
marnowania” lub „brak odpadów”,
to ekologiczny styl życia, polegający
na generowaniu jak najmniejszej
ilości śmieci, szczególnie poprzez
przemyślane zakupy i unikanie
jednorazowości. Jednak dużo osób
zastanawia się – jak to zrobić? Jak
unikać wszechobecnego plastiku?
Czy to nie jest przesada? Czy takie
życie jest możliwe? Aby poznać odpowiedź na te i inne pytania, za-

praszamy serdecznie na prelekcję
prowadzoną przez Odzyskujże –
grupę młodych ludzi z Krzeszowic,
zafascynowanych ekologią i próbujących swoich sił w życiu w zgodzie
z ideą Zero Waste.
Poszczególne części będą
prowadzić:

Karolina Bonarska – Zero
Waste jako styl życia

Tomasz Gut – Zero Waste
jako odpowiedź na problemy
ekologiczne
Natalia Korba – Zero Waste
jako praktyka, praktyka,
praktyczność
Katarzyna Gut – Zero Waste
jako codzienność
Wstęp wolny.
vv Tekst: Kamil Kłeczek
https://ckiskrzeszowice.pl

WARTO PRZECZYTAĆ
Paulina Hendel „STRAŻNIK”

Trzeci tom kultowej serii od brytyjskiej mistrzyni suspensu nagrodzonej
za swoje kryminały Diamentowym Sztyletem.

Bestsellerowa autorka serii Żniwiarz zabierze cię w nową podróż pełną demonów i
mrocznych niespodzianek.

Hubert budzi się w ciemnym i zamkniętym pokoju, ubrany w starą koszulę i poprzecierane dżinsy. Zamiast w Paryżu, znajduje się teraz sto kilometrów od morza… w Polsce.
Dodatkowo, jest ranny i wygląda zupełnie inaczej niż powinien. Okazuje się, że od
feralnego wyjazdu do Francji minęło siedem lat, a on nie jest już zwykłym nastolatkiem. W tym czasie świat bardzo się zmienił – zarazy i epidemie przetrzebiły ludzkość,
potężny impuls elektromagnetyczny zniweczył zdobycze techniki a z ukrycia wyszły
demony znane z ludowych opowieści… Hubert musi teraz nie tylko rozwikłać tajemnicę własnej przeszłości, ale i odnaleźć się w nowym dziwnym świecie. Niemal wszystko, co znał, przepadło. Ale
czy bezpowrotnie?

Poznaj nowe wydanie serii Zapomniana księga. Gwarantujemy, że zmieniła się nie tylko okładka! Poznaj
Huberta i nowy świat po Apokalipsie.

By ubranka były bezpieczne – na co
warto zwrócić uwagę podczas zakupów?
W kwiatki, w samochodziki, w kropki, w paski, różowe, niebieskie, białe, długie,
krótkie, body, śpioszki… – można tak wyliczać jeszcze bardzo długo. Mowa
oczywiście o ubrankach dla maluchów. Ich wybór jest bardzo szeroki, a każdy
rodzic dobrze wie, że akurat odzieży dla najmłodszych nigdy dość. Ważne jednak,
żeby wybierać nie tylko to, co ładne i funkcjonalne, ale także bezpieczne – dla
zdrowia naszego malucha, a przy okazji także i dla środowiska. Czym się kierować przy wyborze ubranek? Już podpowiadamy!
Dzieci są największym skarbem
rodziców, więc chcemy dla nich
tego, co najlepsze. Jednak zanim
zaczniemy zastanawiać się nad
idealną uczelnią dla naszego potomstwa, zacznijmy od podstaw.
Stare porzekadło mówi, że „jesteśmy tym, co jemy”, więc chyba
nikogo nie trzeba przekonywać
o tym, jak ważne jest to, co je nasze
dziecko. Ale czy zastanawiamy
się nad tym, jaki wpływ na jego
zdrowie ma ubranie, które nosi?
Nie panikuj!

Jak zawsze warto zachować zdrowy
rozsądek – nie chodzi przecież o to,
by wszędzie widzieć zagrożenie
dla malucha, raczej o to, by podejmować jeszcze lepsze decyzje.
Tylko jak odnaleźć w gąszczu propozycji te ubrania, które na pewno
nie zaszkodzą zdrowiu dziecka? Tu
na pomoc przychodzą nam certyfikaty przyznawane przez niezależne instytucje, takie jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań
i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry lub Polski
Instytut Włókiennictwa, który
poddają ocenie dany produkt.
– Najbardziej uznany w świecie tekstyliów jest certyfikat Oeko-Tex.
Określa on jakość produktów, ale
jest przede wszystkim gwarancją,
że są one wolne od substancji szkodliwych, a tym samym – bezpieczne
dla zdrowia. Kolejnym wyznacznikiem jest także wykorzystanie
bawełny organicznej, czyli takiej,

która nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, toksycznych
chemikaliów, pestycydów lub nawozów chemicznych – wyjaśnia
ekspertka sieci sklepów KiK.
Dobre nie znaczy drogie

Jeśli już jesteście zdecydowani, by
wybierać ubranka stworzone z bezpiecznych materiałów to mamy
dobre wieści – nie będziecie musieli stanąć przed wyborem: „dobre
dla zdrowia czy dobre dla portfela”.
– Odzież certyfikowaną lub wykonaną z bawełny możemy znaleźć
nawet w dyskontach i nie różni się
ona ceną od pozostałych produktów
dla dzieci. Warto zwracać uwagę na
etykietę, która powinna zawierać
takie informacje, przynajmniej tak
jest wśród certyfikowanych produktów z naszego asortymentu –
mówi ekspertka KiK.
Wartość dodana

Warto wspomnieć o tym, że wybierając „bezpieczne” ubrania dbamy
nie tylko o zdrowie pociech, ale

także o środowisko. Te produkty,
które są wolne od szkodliwych substancji są też przyjazne naturze. To
dodatkowa wartość takiego wyboru,
chociaż i ją można podporządkować
trosce o dzieci i ich przyszłość –
w końcu one również będą żyły na
tej planecie, więc warto o nią zadbać!
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Przedszkolaki z Tenczynka pożegnały zimę
W pierwszy Dzień Wiosny przedszkolaki z Przedszkola w Tenczynku przeszły z korowodzie z Marzanną ulicami Tenczynka promując hasła ekologiczne. W dłoniach
trzymały baloniki z helem, które powiewały w powietrzu i sprawiały dzieciom ogromną
radość. Mieszkańcy Tenczynka uśmiechali się do dzieci i robili zdjęcia. Po powrocie
do przedszkola Marzanna została uroczyście spalona w ogrodzie. Ten uroczy pochód
z balonikami na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Baloniki zostały sfinansowane ze
środków Stowarzyszenia Przyjaciół
Przedszkola w Tenczynku „Tęcza
Marzeń” - darowizn przekazanych
przez rodziców. Całość Akcji jest
elementem Projektu Ekologicznego
Stowarzyszenia „Tęcza Marzeń”:
„Mały przedszkolak zrobi wszystko
by dbać o swoje środowisko” wraz
z akcją sprzątania Tenczynka dofinansowanego przez Gminę
Krzeszowice.

vv Przedszkole Samorządowe
w Tenczynku

Wspólne Sprzątanie Ogrodu w Przedszkolu w Tenczynku
To już kolejna edycja. W sobotę 30 marca przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku uczestniczyły w Akcji Sprzątania Ogrodu Przedszkolnego.
Akcja zorganizowana została w ramach Sprzątania Świata.
Wzięło w niej udział prawie 70
osób - dzieci i rodziców oraz
pracowników przedszkola. Wyjątkowo piękna, wiosenna pogoda
sprzyjała radosnym nastrojom.
Posprzątany został ogród i otoczenie przedszkola, zebrane śmieci
z Górki Sieradzkiej i otoczenia
Ośrodka Zdrowia oraz przygotowane grządki pod uprawę
w Ogrodzie Doświadczeń Przyrodniczych. Oczyszczono także
sprzęty ogrodowe przygotowując

je do malowania oraz zostały
umyte zabawki do piaskownicy,
które umieszczono w specjalnej
skrzyni. Dzieci otrzymały poczęstunek - owoce, lizaki i wodę, a na
koniec nagrody, w tym gadżety
z Wydziału Ochrony Środowiska
UM w Krzeszowicach. Poczęstunek i prezenty zakupione zostały
z projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku
„Tęcza Marzeń” pod hasłem
„MAŁY PRZEDSZKOLAK

ZROBI WSZYSTKO, BY DBAĆ
O SWOJE ŚRODOWISKO” wraz z Akcją Sprzątania Ogrodu.
Projekt realizowany jest wraz
z serią działań proekologicznych i
przyrodniczych przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.
Wśród nagród znalazły się dla
każdego dziecka bańki mydlane,
które unosiły się w powietrzu
wieńcząc zakończenie akcji.
vv Przedszkole Samorządowe
w Tenczynku

Spontaniczny Dzień Kobiet w Nowej Górze
Nowogórskie kobiety postanowiły wspólnie świętować swoje święto
i tak ósmego marca późnym popołudniem chętne Panie odwiedziły nasz
Klub przy Rynku. Każda z nich przygotowała poczęstunek. Nowogórzanki
same zadbały o słodki poczęstunek i wszystkie atrakcje. Nasze spotkanie
umilił występ Koła Gospodyń Wiejskich, które zapoczątkował wspólne
śpiewanie piosenek biesiadnych i tradycyjnych. Radość ze spotkania była
ogromna!
To pierwsze takie spotkanie
ale obiecujemy, że nie ostatnie.
Nowogórskie kobiety, które
wraz z całymi rodzinami chcą
aktywnie brać udział w życiu
swojej miejscowości i wydarzeniach organizowanych przez
Klub Przy Rynku, z własnej
inicjatywy zakupiły do Klubu
piękne kolorowe poduszki,
które ożywiają wnętrze i wspaniale współgrają z meblami
z palet. Szczególne podziękowania należą się strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowej Górze za pomoc i zaangażowanie w organizację tego
szczególnego dnia.

Z biegiem czasu postanowiła dotrzeć do szerszej grupy odbiorców,
dopingowana pozytywnymi komentarzami, oraz zachęcana przez najbliższych, zdecydowała się wydać
książkę. Tak powstały „Opowiadania z zakładką”, seria podzielona
na zeszyty. Znajdziemy tu historie
da każdego, teksty obyczajowe, kryminał, fantasy, lekki horror, rymowanki oraz drabble - miniaturki na
sto słów - jedną z najtrudniejszych
form literackich. We wrześniu 2018
roku ukazał się pierwszy zeszyt opowiadań, który zgromadził teksty
związane z okresem letnim. Drugi
zeszyt wydany w listopadzie zawiera opowiadania związane z zimą
i świętami. Planowane są kolejne
książki. Okładki do książek zaprojektowała sama autorka, a także

tytułowe zakładki, zamieszczone
w każdym egzemplarzu do samodzielnego wykonania.

Karola jest osobą niezwykle ciepłą,
obdarzoną ogromną wyobraźnią - to
taka artystyczna dusza i wspaniała
gawędziarka. Inspiruje ją muzyka
i otaczający świat. Jeżeli coś ją zaintryguje zapisuje jakąś myśl albo
zdanie, a potem to rozwija. Od lat
nie ogląda telewizji chociaż napisała
kilka scenariuszy programów, które
wysłała do jednej ze stacji telewizyjnych. Trwające 1,5 godziny spotkanie w bibliotece Karola uznała za
udany debiut. Upłynęło ono w sympatycznej, luźnej, wręcz rodzinnej
atmosferze, bo pisarce towarzyszyła rodzina i grupa przyjaciół. To
właśnie najbliższe osoby najbardziej
pisarkę wspierają w jej twórczości

i są jej pierwszymi recenzentami.
„Opowiadania z zakładką” można
jeszcze kupić w bibliotece. Będą
także dostępne do wypożyczenia.
Zachęcamy do lektury.
vv Tekst: Anna Hynek

Horoskop chiński nie tylko dla zakochanych
czyli co nam przyniesie Nowy Rok Chiński 2019
„Horoskop chiński nie tylko dla zakochanych
czyli co nam przyniesie Nowy Rok Chiński
2019” - to temat spotkania autorskiego z mistrzem Feng Shui Jackiem Krygiem, które
odbyło się w walentynkowy wieczór w krzeszowickiej bibliotece.
Jacek Kryg - kulturoznawca, religioznawca, filozof specjalizujący
się w zagadnieniach związanych
z taoizmem, propagator kultury
chińskiej. Jest autorem licznych
publikacji, tłumaczem książek i artykułów poświęconych Wschodowi
oraz konsultantem i wykładowcą
feng shui w jej najbardziej oryginalnej formie. Przed licznie zgro-

madzoną publicznością gość biblioteki
wygłosił niezwykle
interesujący wykład
omawiając poszczególne znaki horoskopu chińskiego i przedstawiając prognozy
na trwający obecnie Rok Świni,
a potem odpowiadał na liczne pytania. Wszyscy zainteresowani

mogli nabyć książki autora oraz
specjalne talizmany i amulety.
vv Tekst: Anna Hynek

Iza Marek i Szymon Borusiewicz
laureatami Małopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego
Dwoje uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi,
Iza Marek i Szymon Borusiewicz, zostali laureatami tegorocznej edycji Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.
Główne cele konkursu to
wyłanianie największych talentów językowych, rozwijanie
umiejętności komunikowania
się w języku angielskim oraz
rozbudzanie ciekawości poznawczej związanej z różnymi
aspektami języka oraz kultury
krajów anglojęzycznych. Tegoroczna edycja m.in. sprawdzała
szczegółowo wiedzę uczniów
na temat różnorodnych świąt
i uroczystości w Wielkiej Brytanii oraz USA.

Wiosenne kolory
w Klubie Przy Rynku

Nowa, nietuzinkowa aranżacja pomieszczenia zachęca
do tego aby spędzić miło czas
w na s z y m K lubie . M a ma
Cafe i K lub Seniora to nowości, które zagoszczą na stałe
w grafiku od marca. Gimnastyka i aerobik pozwolą nam
przygotować się do lata a zajęcia plastyczne dla dzieci zadbają o kreatywne spędzanie
wolnego czasu naszych pociech. Zajęcia prowadzone są

Echa spotkania autorskiego z Karolą Korman
W czwartkowy wieczór 8 lutego w krzeszowickiej bibliotece odbyło się spotkanie
z Karolą Korman czyli Marzeną Kurdziel - Czop, krzeszowiczanką mieszkającą
obecnie w Irlandii, autorką „Opowiadań z zakładką”. Karola pisze od 2014 r.,
a spotkała się z czytelnikami po raz pierwszy. Kiedyś wszystkie jej opowiadania
można było znaleźć na portalu dla pisarzy amatorów www.opowi.pl.

w dwóch grupach wiekowych, Zachęcamy gorąco do odwiea tworzone dzieła angażują dzania naszego Klubu i spęmyśli, pamięć, uczucia, wy- dzania w nim miłych chwil.
obr a ź n ię or a z p o s z er z aj ą
wiedzę o świecie. Co tydzień
we wtorki spotykają się nasi
mali szachiści.

KLUB PRZY RYNKU NOWA GÓRA Filia Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Koordynator: Katarzyna Niedoba; tel. 571 401 050; email: nowagora@ckiskrzeszowice.pl
https://ckiskrzeszowice.pl

Zmagania konkursowe przebiegały w trzech etapach:
szkolnym (październik 2018
r.), rejonowym (styczeń 2019
r.) i wojewódzkim (marzec
2019 r.). Tegoroczna rywalizacja stała na bardzo wysokim
poziomie, po raz pierwszy
w konkursie wzięły udział
klasy ósme, a po raz drugi
k lasy siódme. Bardzo w ysokie wyniki uzyskane przez
Szymona i Izę w 2 pierwszych
etapach dały im awans do
etapu wojewódzkiego, który
odbył się 15 marca 2019 roku
w Krakowie. Tutaj nasi poligloci potwierdzili wielkie
umiejętności językowe, dołączając do ścisłej elity laureatów
konkursu.

Zwycięzcy pokazali, jak ważna
jest systematyczność i zaangażowanie oraz wysoka motywacja do nauki języka obcego.
Poza niewątpliwym talentem
do nauki języka angielskiego
nagrodzona została także ich
wielomiesięczna praca pod
kątem konkursu, realizowana
zarówno podczas zajęć lekcyjnych w szkole oraz specjalnych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu,
prowadzonych przez opiekuna
konkursu i nauczyciela angielskiego p. Adama Kuberę,

jak również w formie nauki
indywidualnej.

Dodać należy, że Małopolski
Konkurs Języka Angielskiego
jest najbardziej prestiżowym
i najtrudniejszym konkursem
języka angielskiego w całej
Ma łopolsce. Zw ycięst wo
w konkursie to także ogromna
dodatkowa nagroda w postaci zwolnienia z egzaminu
z języka angielskiego oraz
przepustka do wybranej szkoły
średniej.
vv Tekst: Adam Kubera
www.wielka-wies.pl

,
Czy ktOS siE zaraził offoradem?

Informacje, Reklamy

11

,

Jeżeli czytając nasze artykuły, oglądając zdjęcia i filmy lub widząc terenowe samochody na żywo coraz bardziej
zaczyna Wam się podobać tematyka off-roadu i rozważacie zakup swojego samochodu w teren – w dzisiejszym
odcinku kilka słów na ten temat.
W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy to ma być pojazd używany wyłącznie do okazjonalnej zabawy czy też samochód używany
również na co dzień ale z dużymi możliwościami terenowymi. My skupiamy się
na drugiej opcji czyli pełnowartościowym samochodzie na co dzień któremu nie
jest straszny trudny teren.
Wybór marki i modelu oczywiście jest sprawą indywidualną i nie da się wskazać
najlepszej opcji, wszystko zależy od możliwości portfela. Zakładając że zdecydowaliśmy już jaki to ma być samochód - tutaj zawsze pojawia się pytanie, czy
kupić gotowy przerobiony w teren egzemplarz, czy też samochód w specyfikacji fabrycznej i ewentualnych przeróbek dokonywać we własnym zakresie.
Pamiętajmy bowiem że samochód całkowicie fabryczny praktycznie nigdy nie
będzie terenówką na 100% choćby ze względu na opony. Oczywiście pomijamy
tutaj topowe, fabrycznie przerobione wersje Jeepa, Mercedesa G itp. kosztujące więcej niż dom jednorodzinny.
Zakup używanego samochodu już gotowego i eksploatowanego w terenie zawsze jest obarczony ryzykiem, gdyż nie wiadomo co ten samochód już przeszedł w życiu i czy nie jest zamęczoną i odpicowaną skarbonką. Taki zakup
najbardziej ma sens gdy kupujemy samochód z pewnego źródła i znamy jego
historię. Zdecydowanie bezpieczniejszą ale i droższą opcją jest zakup samochodu bez przeróbek i dokonywanie ich w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami i
budżetem. Gdy tylko wykluczymy takie oczywistości jak przy zakupie każdego
innego samochodu, czyli zaawansowana korozja, wypadkowa przeszłość lub
po prostu wyeksploatowanie pojazdu, można powoli przystąpić do dostosowania samochodu do własnych potrzeb.
Jakie przeróbki? Co zmieniać? Tutaj nie ma odpowiedzi, gdyż wszystko zależy
od tego jaki zakupiliśmy samochód, czego od niego oczekujemy i na co nas stać.
Oraz od fantazji :-)
Jednak już delikatne podniesienie zawieszenia i porządna opona potrafi nie do
poznania zmienić możliwości terenowe każdego samochodu i otwiera przed
kierowcą nowe możliwości turystki i zabawy. Równocześnie trzeba pamiętać
że samochód używany w terenie zawsze wymaga więcej uwagi i pracy niż używana na co dzień osobówka, dlatego zawsze łatwiej jest gdy mamy swój garaż
i umiejętności aby przynajmniej drobne usterki i uszkodzenia umieć usunąć we
własnym zakresie – to radykalnie obniża koszty posiadania i eksploatacji.
Zatem gorąco namawiamy do rozważnego zakupu własnego 4x4 a gdy już go
dokonacie - zapraszamy do zabawy w terenie z 16 Kilo Błota!
www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

IKEA zadba o zdrowsze życie. Trwają prace
nad zasłoną GUNRID oczyszczającą powietrze w domu!
Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm: poziom zanieczyszczeń powietrza w największych metropoliach
zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy, co według szacunków powoduje osiem milionów zgonów
rocznie. Choć problem ten dotyka całego świata, jest on szczególnie odczuwalny w Polsce - Polacy oddychają
najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej . By umożliwić ludziom prowadzenie
zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia, IKEA pracuje nad oczyszczającą powietrze zasłoną GUNRID.
Do sprzedaży na wszystkich rynkach trafi ona najprawdopodobniej w lutym 2020 roku.
Zanieczyszczone powietrze jest jednym z największych wrogów naszego zdrowia - to najczęstsza przyczyna chorób serca, udarów mózgu,
chorób płuc i nowotworów . Wyniki najnowszych badań naukowych
wiążą je także z ograniczonym rozwojem poznawczym, demencją,
cukrzycą oraz niską wagą urodzeniową. Co gorsza, kwestią problematyczną jest nie tylko powietrze na zewnątrz, ale i to, którym
oddychamy w domu – szacuje się, że zanieczyszczone powietrze wewnętrzne powoduje 3,8 miliona zgonów każdego roku . By dać ludziom szansę na zdrowsze życie we własnym domu, IKEA podjęła
ścisłą współpracę z uniwersytetami, wynalazcami, ekspertami z zakresu jakości powietrza oraz dostawcami. Rezultatem działań jest
oczyszczająca powietrze zasłona GUNRID. Naniesiona na tkaninę
cienka powłoka mineralna w kontakcie ze światłem pozwala jej rozbijać substancje zanieczyszczające powietrze, usuwając przykre zapachy i formaldehyd. Sposób działania przypomina fotosyntezę zachodzącą w przyrodzie, a sam proces zostaje zapoczątkowany zarówno
przez światło naturalne, jak i sztuczne.

Mamy świadomość tego, że nie istnieje jedno cudowne rozwiązanie problemu zanieczyszczonego
powietrza, a zmiany na lepsze wymagają cierpliwej
pracy i współpracy na wielu frontach. Poważną inwestycją może być zainstalowanie fotowoltaiki na
dachu domu, mające wiele pozytywnych skutków
dla lokalnej społeczności. Ale przecież już drobne
modyfikacje naszych zachowań czy proste rozwiązania odgrywają ogromną rolę w poprawie jakości
powietrza wewnętrznego – wskazuje Katarzyna
Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. Zrównoważonego
Rozwoju IKEA Retail w Polsce.

IKEA chce wywierać pozytywny wpływ na ludzi i planetę, oferując
produkty, które mogą rozwiązać rzeczywiste problemy i przynieść
realną zmianę. Zrównoważony rozwój jest niejako wpisany w DNA
marki. Warto podkreślić, że GUNRID to pierwszy produkt wykorzystujący metodę przypominającą fotosyntezę, gdzie światło jest
ważnym czynnikiem reakcji chemicznych. W przyszłości podobną
technologię IKEA zamierza zastosować także w połączeniu z innymi
tekstyliami, powszechnie stosowanymi jako dodatki w wielu domach.
Uzupełniając je o funkcję oczyszczania powietrza, marka chce tworzyć
przystępne i niezajmujące wiele miejsca rozwiązania, będące jednocześnie ozdobą dla domu.

Zasłona oczyszczająca powietrze GUNRID pojawi
się w sklepach IKEA na wszystkich rynkach w 2020
r. Materiał video na temat produktu znajduje się
tutaj: https://youtu.be/eabHBKC0bXE.

Sprawienie, aby ludzie mogli oddychać w swoich domach lepszym
powietrzem to jedno, ale mamy też nadzieję, że zasłona GUNRID
zwiększy świadomość zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego, inspirując nas do zmiany przyzwyczajeń w taki sposób, aby móc wspólnie
budować świat czystego powietrza – wyjaśnia Lena Pripp-Kovac,
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Inter IKEA Group.

Warto dodać, że od wielu lat IKEA nie ustaje
w działaniach mających na celu zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń pochodzących z własnej działalności poprzez stopniową eliminację szkodliwych
substancji chemicznych i ograniczanie emisji.
W zeszłym roku wystartowała inicjatywa Better
Air Now!, której celem jest wykorzystanie słomy ryżowej – pozostałości po zbiorach ryżu, która zwykle
jest palona, co ma ogromny wpływ na zanieczyszczenie powietrza – w charakterze odnawialnego
surowca stosowanego w produktach IKEA.

Więcej o działaniach IKEA na rzecz zrównoważonego rozwoju i czystego powietrza można znaleźć na poniższych stronach:
• Czyste powietrze według IKEA

• Zrównoważone życiu w domu według IKEA
• Korzyści fotowoltaiki z IKEA

• Zagrożenia powodowane przez zanieczyszczone powietrze w domu
• IKEA zmniejsza zanieczyszczenie powietrza dzięki wykorzystaniu
słomy ryżowej
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Naszym obecnym i przyszłym Klientom
oraz Czytelnikom miesięcznika Gwarek Małopolski
wszelkiej pomyślności, spokoju
oraz pięknych chwil w gronie najbliższych
Zespół F.H.U. KMK

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

Mój jest ten kawałek zieleni…
Jak stworzyć wiosenną oazę na balkonie i w ogrodzie?
Kiedy po jesienno-zimowej porze nadchodzi wiosna, każdy nowy pączek czy listek cieszy niczym najlepszy prezent, bo
zapowiada długie, pełne słońca, radości i zieleni miesiące. Niestety, natłok codziennych obowiązków sprawia, że nie zawsze
możemy się nacieszyć budzącą się do życia przyrodą tak, jakbyśmy chcieli. Ci, którzy dysponują własnym ogrodem są
prawdziwymi szczęściarzami, ale nawet na najmniejszym balkonie można sobie stworzyć własną „oazę” zieleni i światła,
których tak bardzo brakowało nam przez ostatnie pół roku.
Pierwszym, co przychodzi na myśl to dobrze znane i niesamowicie praktyczne rozwiązania – doniczki wieszane po zewnętrznej
stronie balkonowej barierki (nie zajmują przestrzeni na samym
balkonie) i lampki solarne. Te ostatnie są ekologiczne i ekonomiczne – czerpią i oddają energię słoneczną, więc nie wymagają
dostępu do źródła prądu, a co za tym idzie nie musimy martwić
się podłączeniem uciążliwych kabli do wnętrza mieszkania. Do
tego występują w przeróżnych wariantach. Możemy wybrać takie,
które da się zawiesić, np. na barierkach, sznurkach na pranie, haczykach wmontowanych w ścianę czy np. na gałązkach drzewka
oliwnego, dużej juki, palmy czy innej wysokiej rośliny w doniczce,
o ile mamy na nią miejsce na balkonie i chcemy ją wyeksponować
na zewnątrz.
– Może się jednak okazać, że światło lampek przeszkadza nam,
kiedy opuszczamy balkon i chcemy się zrelaksować we wnętrzu.
Jeśli roleta czy zasłona to za mało, warto pomyśleć o tym, by owe
lampki znalazły się możliwie jak najniżej, nawet na poziomie
podłogi – radzi ekspertka w dziedzinie dekorowania wnętrz
z marki KiK i dodaje: – możemy je umieścić w doniczce lub z kilku
z nich stworzyć kompozycję w wazonie – np. razem ze świeżymi
gałązkami forsycji, wiśni, bazi albo bukszpanu.

Powróćmy jeszcze na chwilę do kwestii kwiatów na balkonie. Nie
każdy lubi kolorowe róże, surfinie czy pelargonie, a to zwykle
właśnie te gatunki najczęściej uprawia się w wieszanych na barierkach doniczkach. Tymczasem balkon to również świetne
miejsce do hodowli własnych ziół, a nawet warzyw. – Jeśli jesteśmy
w stanie wygospodarować odrobinę przestrzeni na podłodze,
możemy postawić na balkonie zielnik na nóżkach z przezroczystą
pokrywą. Możemy w nim w wygodny sposób hodować różnego
rodzaju kiełki, bazylię, tymianek i inne zioła, szczypior, a nawet
pomidorki czy małe papryczki – wylicza ekspertka KiK. Radość
i satysfakcja z gotowania potraw, do których wykorzystamy własnoręcznie wypielęgnowane rośliny, jest naprawdę ogromna. A do
tego mamy pewność, że do ich uprawy nie zostały wykorzystane
żadne niezdrowe chemikalia.

A jak umilić sobie przebywanie w ogrodzie lub na
działce, jeśli takimi dysp onujemy ? – Sposobów
jest oczywiście mnóstwo.
Kwestia tego, jak imi roślinami chcemy się otaczać,
jest bardzo osobista – jednym
wystarczy równo przystrzyżony, soczyście zielony trawnik, inni relaksują się przy pielęgnacji kolorowych, pełnych kwiatów rabatek
– zauważa ekspertka KiK. Jeśli jednak marzy nam się, by w tym
roku dodać coś „ekstra”, propozycji nie brakuje.

Dzieci na przykład z pewnością byłyby zachwycone własną piaskownicą. – Nie musi być duża – w końcu nie ma służyć całemu
osiedlu. Dobrze jednak, by była estetyczna i funkcjonalna, czyli
najlepiej taka, która ma wbudowaną osłonę przed deszczem lub
ostrym słońcem. Na noc wystarczy ją opuścić i nie musimy się
martwić, że na drugi dzień piasek będzie mokry lub zabrudzony
– radzi specjalistka KiK.

W ogrodzie czy na działce nie może oczywiście zabraknąć również
wygodnych foteli i stolika. – Te wykonane z rattanu lub jego imitacji wciąż należą do najpopularniejszych, nie muszą być drogie,
nie są kłopotliwe w utrzymaniu i świetnie się prezentują. Do tego
łatwo dobrać do nich donice czy skrzynie na koce lub dziecięce
zabawki, bo i takich produktów z tego materiału nie brakuje – dopowiada stylistka. Nasze otoczenie zyska dzięki temu na spójności,
a do tego nie będą przyćmiewać tego, co najważniejsze – zieleni.

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom ok. 200 m kw w Okleśnej
gm. Alwernia, działka 13 a
do zamieszkania od zaraz.

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw
w Chrzanowie położony na pięknej 36 a działce.

Dom 140 m kw w Żarach,
gm. Krzeszowice, działka 14 a,

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: 1.390 TYS. PLN.

Cena: 365 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
zadbany dom o pow. 240 m kw na
działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w pięknym
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie
gm. Krzeszowice.
Cena: 399 tys. PLN.

dom o pow. 120 m kw.,
do wykończenia, w Tenczynku,
na działce 12 a.

DO SPRZEDANIA
dom w Rudawie, działka 9 a.
Cena: 399 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 100 m kw
plus warsztat 120 m kw
w Zabierzowie, działka 3 a.
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 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
przepięknie położona działka,
o powierzchni 83 a w Nowej Górze
gm. Krzeszowice.
Działka z przeznaczeniem dla
dewelopera bądź prywatnie.
Nowa cena: 150 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

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Cena: 419 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
dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym
widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN.

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.

DO SPRZEDANIA

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom ok. 300 m kw
Tenczynku, położony na pięknie
zaaranżowanej działce 14 a.
Cena: 1299 tys. PLN.

Cena: 410 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.

Nowa cena: 72 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 11 a w Brzezince,
w spokojnej lokalizacji. Media
przy działce. Działka ogrodzona i
zagospodarowana.
Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 120 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
Dom 100 m kw. w Brodłach, gm. Alewernia, działka 29 a. Cena: 340 tys. PLN.
Dom 100 m kw. w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 240 tys. PLN.
Dom 200 m kw. w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 330 tys. PLN.
Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 160 m kw. w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom 160 m kw. w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 230 m kw. w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 419 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Tenczynku, działka 12 a. Cena: 410 tys. PLN.
Dom 300 m kw. w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1299 tys. PLN.
Dom 63 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
16. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
17. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
18. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Nowa cena: 370 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

przepiękne miejsce.

Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 290 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 135 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.

38. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
39. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
40. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
41. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
42. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
43. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
44. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
45. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
46. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
47. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
48. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 325 tys. PLN.
49. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
50. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
51. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
52. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
53. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
54. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
56. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 112 tys. PLN.
57. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 159 tys. PLN.

66. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
67. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
68. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
69. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
70. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
71. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 325 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
72. Pokój w domu w Woli Filipowskiej. Cena: 600 PLN.

DLA PRACOWNIKÓW
73. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
74. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
75.
76.
77.

Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
58. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w
Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
59. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.
Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
60. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
61. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
62. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
63. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
64. 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.
65. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.

POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW DOMÓW / MIESZKAŃ
DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU
tel. 796 351 499

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

CHRZANÓW

KRZESZOWICE
WYSTAWA FOTOGRAFII JAKUBA GADKA - FRAGMENTY
Zapraszamy na wystawę fotografii Jakuba Gadka - FRAGMENTY, w Galerii NA STYKU.
Jakub Tadeusz Gadek urodził się w Łodzi już ładnych parę lat temu. Mieszkał trochę tu, trochę tam – obecnie osiadł
pod Krakowem – czy na stałe? – to się jeszcze okaże. Absolwent Fotografii na Wydziale Artystycznym UMCS, od
niedawna Członek Związku Polskich Artystów Fotografików okręg Śląski, magister matematyki stosowanej, doktor
informatyki, wieloletni nauczyciel akademicki – lecz z zamiłowania, żeglarz, podróżnik (ostatnio głównie palcem
po mapie), fotograf i poeta.
Jak mówi sam o sobie: mówiąc o sobie głównie milczę bo ... gdy się milczy, milczy, milczy to apetyt rośnie wilczy
na poezję, co być może drzemie w nas. [Jonasz Kofta, Song o ciszy]
k.wicher@moksir.chrzanow.pl
www.moksir.chrzanow.pl

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE”
• 14.04 - 19.04 godz. 14.00 • 20.04, 21.04, 22.04 kino nieczynne • 23.04 - 24.04 godz. 14.00 •
czas: 90 min.; prod. Polska – b/o; gat.: fabularyzowany dokument; reż.: M. Kondrat
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)
„AFTER” PREMIERA
• 14.04 - 19.04 godz. 16.00, 18.15 • 20.04, 21.04, 22.04 kino nieczynne • 23.04 - 25.04 godz. 18.00 •
czas: 100 min.; prod. USA – 15 lat; gat.: romans/dramat; reż.: Jenny Gage
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)

WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza artystów i twórców ludowych do udziału w
Wiosennym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła w dniach 25-26 maja 2019.
Rezerwacja stoisk rozpocznie się 15 kwietnia o godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy,
który zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej. Tam znajdą Państwo również regulamin i wszystkie
potrzebne informacje.
a.szczuka@ckiskrzeszowice.pl - https://ckiskrzeszowice.pl

„HELLBOY” 2D napisy PREMIERA
• 14.04 - 19.04 godz. 20.30 • 20, 21, 22.04 kino nieczynne • 23.04 - 25.04 godz. 20.15 •
czas: 120 min.; prod. USA – 15 lat; gat.: fantasy/akcja; reż.: Neil Marshall
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)
„PRAZIOMEK” 2D dubbing PREMIERA
• 23.04 - 24.04 godz. 15.45 • 27.04 godz. 14.00, 15.45 • 28.04 godz. 12.00, 14.00, 15.45 •
• 29.04 - 30.04 godz. 15.45 • 1.05 godz. 12.00, 14.00, 15.45 • 2.05 godz. 14.00, 15.45 • 3.05 godz. 12.00 •
czas: 100 min.; prod. Kanada/USA – b/o; gat.: animacja/komedia;reż.: Chris Butler
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)
„KAPITAN MARVEL”
• 26.04 – 2.05.2019 r. godz.17.45 - 3D dubbing • 26.04 – 2.05.2019 r. godz. 20.15 - 2D napisy •
czas: 130 min.; prod. USA – 12 lat; gat.: sci-fi/akcja; reż.: Anna Boden
Cena biletu 2D: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł. ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł , ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„ŚPIĄCA KRÓLEWNA”
Retransmisja z Teatru Bolszoj w Moskwie
• 4.05.2019r. godz. 16.00 •
produkcja: Rosja; gat.: balet; czas: 150 min.
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

TOMASZ SOJA MAGIC SHOW - POKAZ ILUZJI W KOPALNI TALENTÓW
28 kwietnia, w niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy do Kopalni Talentów w Krzeszowicach na niezwykły pokaz iluzji
„TOMASZ SOJA MAGIC SHOW”.
TOMASZ SOJA MAGIC SHOW to pokaz iluzji dzięki, któremu przeniesiemy się w niezwykły świat magii i iluzji,
połączony z odpowiednią dawką humoru dostarczy znakomitej zabawy. W trakcie trwania Show zobaczymy
iluzje światowego formatu, które zaprezentuje iluzjonista Tomasz Soja – uczestnik IV edycji programu Mam Talent.
Lewitacja, znikające przedmioty, czytanie w myślach i wiele innych atrakcji czeka na Was podczas magicznego
wieczoru w Kopalni Talentów w Krzeszowicach. Bądźcie przygotowani… Tomasz będzie potrzebował asystentów :-)
Bilety: 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci do 13 roku życia) do nabycie w kasie CKiS lub w biurze Galerii w Pałacu Vauxhall.
Pokaz dla dzieci powyżej 8 roku życia.
k.kleczek@ckiskrzeszowice.pl - https://ckiskrzeszowice.pl
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APELUJEMY! UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!
Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie uwagi podczas
koszenia traw i krzewów kosiarkami rotacyjnymi na chowające się w trawach zwierzęta.
Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgłaszaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt (włącznie z wyrwaniem kończyn, uszkodzeniem organów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) podczas koszenia „traktorkami”, kosiarkami rotacyjnymi. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, kotów, jak i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.
Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często doprowadza do jego
śmierci w ogromnym bólu.
Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spróbować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące się na koszonym terenie, a podczas samego koszenia zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu ograniczyć możliwość wystąpienia takich sytuacji.

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

ZIUCIA I ŻABKA

Dwie około 5 kg kruszynki. Prawdopodobnie siostry. Zabrane z większego stada niezsocjalizowanych psów. Ziucia (ciemniejsza) - delikatna i krucha, bardzo wrażliwa. Raczej żyje w cieniu
przebojowej Żabki (jaśniejsza), która z kolei jest wulkanem energii. Wszędzie wejdzie i każdą najmniejszą nawet dziurą wyjdzie. Obie z dystansem do obcych ludzi, ale po czasie się przekonują.
Suczki mają około 2 lata. Marzeniem byłoby znalezienie jednego dla nich domu ze względu na
Żabkę, bo ciężko będzie jej poradzić sobie samej... Tel. 783553197.

CZOK

Jeśli potrzebujesz kompana do biegania, skakania, fruwania itp. to Czok będzie idealny. Pies o niespożytej energii, jego baterie nigdy się nie wyczerpują. Serdeczny w stosunku do ludzi i innych
psów. Jego potencjał można by z powodzeniem wykorzystać w biegach dogtrekkingowych. Czok ma
około 2 lata, waży 20 kg. Z nadzieją czeka na nowy dom. Może zostanie właśnie Twoim przyjacielem
na całe życie? Tel. 783553197.

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR
ZULUS

Przystojniak :) Nie da się ukryć. Duży (około 40 kg), postawny i o bardzo dumnym wyglądzie,
a te uszy...! Zulus ma 7 lat i całe dotychczasowe życie spędził zamknięty w kojcu, słabo karmiony,
a nawet można powiedzieć - głodzony i ze sporadycznym kontaktem z człowiekiem, więc mimo
fajnego charakteru tego pięknego psa, trzeba włożyć jeszcze trochę pracy w jego wychowanie.
Zulus ludzi uwielbia, a człowiek i jedzenie to najważniejsze dla niego rzeczy na świecie. Z innymi
psami nie wdaje się w awantury i raczej trzyma dystans. Jest ciekawy świata i pomimo tego, że
mało w życiu widział, bardzo odważny. Szukamy dla Zulusa domu odpowiedzialnego, gdzie będzie
traktowany jak prawdziwy członek rodziny. Tel. 783553197.

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.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

STAROCIE,
STAROCIE, BIBELOTY
BIBELOTY,,
PORCELANA,
PORCELANA, KSIĄŻKI
KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

BRAJANEK

Brajanek to śliczny, kremowy, miły psiak, z pięknymi ciemnymi oczkami. Spokojny, odrobinkę
nieśmiały, ale bardzo kochany. Ładnie chodzi na smyczy, czerpie ze spacerów dużą przyjemność.
Jest teraz odkarmionym, zadbanym pieskiem, który znacznie bardziej odważnie spogląda na opiekunów. Dogaduje się z bratem, nie jest psem konfliktowym. Piesek jest młodziutki, ma maksymalnie
około 1,5 roku, waży około 17 kg. Brajanek jest raczej cichym pieskiem. To wyjątkowy, uroczy psiak.
Bardzo prosimy o szansę dla Brajanka.

LETYCJA

Letycja to kochana, wesoła, młodziuteńka, czarna-biała sunia. Ma około 5-6 miesięcy, waży nieco
poniżej 13 kg, gdy dorośnie może osiągnąć wagę pomiędzy 15-17 kg.Uwielbia się bawić i przytulać się do ludzi. Jest bardzo wpatrzona w opiekunów i chce być zawsze tam, gdzie ludzie. Wspaniale aportuje, ładnie chodzi na smyczy, a będąc blisko człowieka wystawia brzuszek do głaskania
i prosi o przytulanie. Okrywa Letycji jest mięciutka i puchata. Ma się wrażenie, że jest jak z waty.
Niezwykle miło jest się do niej przytulać. To urocza, pogodna, rodzinna sunia, która potrzebuje
aktywnej rodziny, która zapewni jej ruch, zabawę i towarzystwo. Letycja to wspaniała psia dziewczynka. Zasługuje na to, co najlepsze.

WALENTYNKA

Walentynka to młodziutka, niespełna roczna, bardzo pogodna suczka o łagodnym usposobieniu.
Ma oryginalną, wyjątkową urodę :) Waży około 14 kg, większa nie będzie. Potrafi chodzić na
smyczy, w stosunku do ludzi jest posłuszna, uwielbia się przytulać, jest niesamowicie kontaktowa.
Jest jeszcze trochę jak szczenię, ale jest czyściutka, bystra i pojętna i z całą pewnością będzie
wspaniałą psią przyjaciółką wszystkich domowników. To sunia która doskonale odnajdzie się w aktywnej rodzinie. Uwielbia spacery, ruch, zabawę z opiekunami, jest wpatrzona w człowieka. Suczka
podobno goni koty i drób, szukamy dla niej domu raczej bez zwierząt gospodarskich. Z psiakami
dogaduje się bez problemu. Prosimy o dom dla Walentynki.

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)						
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
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32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
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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.
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POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
DO DOMU BIURA I SKLEPU

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM

• MONTAŻ - NOWE MODELE
• SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY
• NAPRAWY
Nawiążemy współprace z firmami instalacyjnymi i budowlanymi
w zakresie instalacji nowych urządzeń. Oferta na zapytanie.

Zapraszmy na naszą stronę: www.rm-instal.pl
Sklep internetowy: www.klima-sklep.eu • Kontakt telefoniczny: 792 447 442

• KLIMATYZACJA • REKUPERACJA • OCZYSZCZACZE POWIETRZA •
• POMPY CIEPŁA • DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI •

Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach
RESTAURACJA AGROTURYSTYCZNA
Radwanowice, ul. Pstrągowa 1
• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla ﬁrm
do 150 osób w okresie letnim,
do 50 osób w okresie zimowym

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00
RRSO 13,7%

www.aliorbank.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Pożyczki z Mikrokosztami wynosi
13,7%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 17 900 zł, całkowita kwota
do zapłaty: 23 591,26 zł, oprocentowanie stałe: 9,43%, całkowity koszt pożyczki: 5691,26 zł
(w tym prowizja: 1326,64 zł (6,9%), odsetki: 4364,62 zł), 53 równe, miesięczne raty w wysokości
445,12 zł. Kalkulacja została dokonana na 6.03.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres
kredytowania: minimalny 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy. 6 zł to średni koszt miesięczny
w całym okresie kredytowania za każdy pożyczony 1000 zł. Ostateczne warunki kredytowania
zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej
raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

SKLEP: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

Życzymy naszym Klientom i Współpracownikom
pięknych, wiosennych i słonecznych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w radosnej, rodzinnej atmosferze.

P.R.B Tomas-Rem Tomasz Hrycaniuk
kompleksowe wykończenie wnętrz
Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513 288 895, 660 406 965

• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży
codziennie oprócz świąt: 800-1600
• przyjęcia nie tylko na podstawie ryb

- pstrąg oraz ﬁlet z pstrąga w galarecie
- karp, amur oraz ich ﬁlety w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:
od poniedziałku do czwartku 1200-2000 • od piątku do niedzieli 1100-2000
tel. 12 282 25 13, kom. 795 90 00 51, mail: rokopstrag@interia.pl
www.pstragi.eu

