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SALON MEBLOWY
PLAŻOWANIE Z DZIEĆMI:
1000 m ekspozycji
o czym pamiętać, by stało się przyjemnością
2

Kiedy byliśmy dziećmi, czas spędzony na plaży – czy to przy brzegu lokalnej rzeczki, nad jeziorem czy też
morzem – należał do najmilszych momentów lata. Pewnie niejeden z nas wspomina tę beztroskę z rozrzewnieniem… Dziś, kiedy sami jesteśmy rodzicami, wiemy, że za tą beztroską stoi nieustanna uwaga i odpowiedzialność dorosłych. Błogi relaks przy maluchach? Nie ma szans. Chyba, że wcześniej odpowiednio się
przygotujemy. By ułatwić wam nieco to zadanie, przygotowaliśmy poradnik plażowy dla rodzica. Z nim na
pewno o niczym nie zapomnicie!
1. Ochrona przeciwsłoneczna

Czas spędzany na słońcu niewątpliwie jest przyjemny, ale bezwzględnie powinien być także
bezpieczny. By tak się stało,
musimy zadbać o odpowiednią
ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Tę zapewnią
preparaty przeciwsłoneczne –
kremy, spreje, olejki i balsamy –
oraz odzież, nakrycia głowy i parasole. Po te pierwsze najlepiej
wybrać się do apteki, mając na

uwadze, że w przypadku małych
dzieci najlepiej sprawdzają się
filtry mineralne (fizyczne) z wysokim faktorem SPF – minimum
30 lub 50. U starszych dzieci –
tak jak i dorosłych – można stosować również filtry chemiczne.
Niezależnie od tego, jaką formę
kosmetyku wybierzemy, musimy
pamiętać, by aplikować go na
skórę co dwie godziny i zawsze
po wyjściu z wody (niezawodne
filtry wodoodporne po prostu

MALOWANIE DACHÓW

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 9 00 - 17 00
sob.
9 00 - 13 00

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

ciąg dalszy na str. 2
RESTAURACJA W KRZESZOWICACH
ZATRUDNI

Kucharza lub kucharkę, pizzera
lub osobę do przyuczenia.
Kelnera lub kelnerkę
na stałe, na sezon lub na weekendy

tel. 535-013-523

Umowa o pracę, wynagrodzenie do uzgodnienia.

Tel. 506 155 737 • 500 212 614

DO SPRZEDANIA
DOM W STANIE SUROWYM
O POW. OK 120 M KW W ALWERNI,
DZIAŁKA 5 a.
Z garażem, położony w sielankowej okolicy,
z rozległymi widokami, wśród kilku podobnych
domów. Piękne i spokojne miejsce. Dojazd drogą
gminną, ostatni odcinek drogą prywatną.

ATRAKCYJNA CENA: 249 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

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

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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Sklep: ul. Legionów Polskich 8
Serwis: ul. Krakowska 22

Tynk silikonowy

Ecoside

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIE w Nowej Górze
koło KRZESZOWIC,
CENA 170 TYS. PLN
DO NEGOCJACJI.
Pow. ok. 90 m kw, garaż,
pomieszczenie gospodarcze,
balkon.
KONTAKT: 696 595 118

25 kg

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I
BOLIX oraz KNAUF
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PLAŻOWANIE Z DZIEĆMI: O CZYM PAMIĘTAĆ, BY STAŁO SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ

nie istnieją). – A jeśli słońce naprawdę daje się we znaki, zwróćmy
uwagę, by dzieci przebywały pod parasolem i w przewiewnym,
cienkim nakryciu głowy – kapeluszu lub chustce. Głowa to szczególnie wrażliwa część ciała i w trakcie upału powinno się ją dodatkowo chronić – podpowiada ekspertka marki KiK.
2. Woda

Na stan tej w morzu czy jeziorze oczywiście nie mamy wpływu,
ale o wodę do picia sami musimy zadbać. I to konkretnie. – Zamiast kupować kolejne plastikowe butelki „mineralnej” i generować
śmieci, zainwestujmy w butelki z filtrem wielorazowego użytku
– poleca specjalistka KiK. – Puste są naprawdę lekkie i można
je uzupełnić nawet „kranówką”. Poza tym nie brakuje modeli ze
specjalnymi pojemniczkami na owoce czy zioła (mięta, bazylia),
z pomocą których można stworzyć smakowe, ale wciąż zdrowe
napoje. Nie kosztują, a posłużą nam na bardzo długo – dodaje.

k łujących ziarenek, możemy
zabrać na plażę… duże prześcieradło z gumką. Jeśli ułożymy je
na piasku ową „gumką do góry”,
a w każdym z rogów dla podtrzymania umieścimy np. plecak,
torby i przenośną lodówkę, stworzymy odseparowaną przestrzeń
do wypoczynku.
6. Dmuchane „uprzyjemniacze” zabawy

Zamiast nieustannie pilnować
malucha przy brzegu i drżeć
o niego przy każdej większej fali,
zabierzmy ze sobą dmuchany basenik – sami możemy wygodnie
3. Apteczka
usiąść obok. Woda w takim baJeśli wybieramy się na plażę, nie musimy zabierać ze sobą do niej
seniku szybko się nagrzeje do
wielu rzeczy. Wodoodporne plastry, łagodny środek przeciwo wiele przyjemniejszej temperatury niż panuje w większości zbiorbólowy, chusteczki higieniczne i te nawilżane powinny wystarczyć.
ników wodnych. – Starszym pociechom nad wodę zabierzmy maJeśli dziecko się skaleczy, ranę wystarczy przemyć zwykłą wodą.
terace, kółka i (zwłaszcza jeśli nie potrafią pływać) rękawki. I tu
Wbrew powszechnemu mniemaniu, utleniona nie jest potrzebna
ważna uwaga – stawiajmy na proste kształty (klasyczne materace
na powierzchowne skaleczenia, stosuje się ją do przemywania
i koła) i bardzo wyraziste, krzykliwe wręcz wzory oraz kolory
długo niegojących się, głębokich ran. – Pamiętajmy, by wszystkie
takich zabawek. Dlaczego? Modne „dmuchańce” w kształcie
akcesoria higieniczne umieścić w szczelnej, wodoodpornej kosmezwierząt mogą się okazać problemem dla ratowników, przed czym
tyczce, do której nie dostanie się ani piasek, ani woda – podposami przestrzegają co sezon. Często bywa tak, że prąd porywa
wiada ekspertka marki KiK.
je nieuważnym plażowiczom, a z daleka taką wystającą ponad
powierzchnię głowę misia czy łabędzia naprawdę łatwo pomylić
4. Coś na ząb
Zamiast w desperacji sięgać po mocno przetworzone, a nieraz też z ludzką – uczula specjalistka.
wątpliwej jakości zapiekanki czy drożdżówki z budek przy plaży,
7. Coś dla nas
zadbajmy o to, by mieć ze sobą coś na ząb, kiedy dopadnie głód.
Kiedy w grę wchodzi opieka nad rozbrykanymi dziećmi, trudno
– Dobrym wyborem na rodzinne plażowanie są zbożowe batoniki
samemu odpocząć. Ale naprawdę warto zadbać o to, by jak najbarbez dodatku czekolady, banany, jabłka, winogrona albo ugotowane
dziej umilić sobie najkrótsze nawet chwile spokoju. Na przykład
wcześniej kolby kukurydzy, dobrej jakości kabanosy (im upał niez pomocą pysznej mrożonej kawy albo owocowego smoothie
straszny) i bakalie. Na plaży świetnie smakuje też orzeźwiający
w kubku termicznym, ulubionego czasopisma i... nadmuchiwanej
arbuz. – Taką ucztę najlepiej zapakować w przenośną lodówkę
z pomocą wiatru pufy, a nawet przenośnego hamaka, który równie
z chłodzącymi wkładami lub torbę termiczną. Jeśli jej wyposałatwo rozłożyć, co spakować do torby i przenieść.
żenie uzupełnimy o plastikowe naczynia wielorazowego użytku
i ostry nóż, możemy sobie pogratulować idealnego „zaopatrzenia” A co z kostiumami kąpielowymi, klapkami i zabawkami? To
zdecydowanie kwestia indywidualna. Jedne dziewczynki wolą
na piknik na plaży – radzi specjalistka KiK.
bikini, inne czują się lepiej w jednoczęściowym stroju, tak jak są
5. Ręczniki i koce albo… prześcieradło
chłopcy, którzy szaleństwa w wodzie najchętniej uskuteczniają
Tu sprawa jest bardzo prosta – każdy członek rodziny powinien w dłuższych kąpielówkach, a pozostali w bardziej przylegających
mieć swój ręcznik, a w przypadku koców najlepiej sprawdzą się slipach. – W kwestii zabawek dziecięce gusta są jeszcze bardziej
te piknikowe, z wodoszczelną warstwą z jednej strony, która zróżnicowane, choć oczywiście łopatki, wiaderka i foremki do
całkiem dobrze izoluje też od gorącego piasku. Jeśli jednak na- budowy zamków to wręcz „plażowa klasyka”. Oprócz tego do torby
leżymy do osób, które nie znoszą leżakować choćby na odrobinie możemy spakować też bardzo lekkie pompki z pianki czy „bomby”

do wodnej bitwy, ale jeśli ograniczymy się do minimum, maluchy
na pewno sobie poradzą. W końcu najprzyjemniejszą częścią dziecięcego plażowania jest przecież chlapanie się w wodzie, szukanie
skarbów w piasku i spędzanie czasu z najbliższymi – podsumowuje
ekspertka marki KiK.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” skarbem naszej gminy
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” od 4 lat jest ważnym elementem życia kulturalnego gminy Liszki. Daje możliwość dzieciom i młodzieży rozwijania swoich tanecznych
umiejętności. Zadaniem zespołu jest kultywowanie polskich tradycji, edukacja regionalna, nauka polskich tańców narodowych i regionalnych, a także promocja gminy Liszki
zarówno Polsce, jak i za granicą. Liszki, jako gmina podkrakowska, dzięki licznym występom zespołu, turniejom tańców polskich oraz festiwalom jest rozpoznawalna wśród
środowiska tanecznego i sympatyków folkloru w 34 miejscowościach w Polsce. Ponadto zespół prezentował swoje umiejętności i rozsławiał gminę Liszki podczas festiwali
folklorystycznych w Polsce i za granicą. W 2017 r. tancerze wzięli udział w dwóch festiwalach: Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z Przytupem” w Zakrzewie oraz w Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk Fest 2017” w Bułgarii, a rok później w XXIII Międzynarodowych Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia 2018” w Olsztynie.
Dzięki wysokiemu wykształceniu
specjalist ycznemu i doświadczeniu pedagogów pracujących
z zespołem oraz utalentowanym
dzieciom i młodzieży poziom taneczny i wokalny zespołu z roku
na rok jest coraz wyższy, o czym
świadczą liczne sukcesy zarówno
par turniejowych, jak i całego zespołu. W roku szkolnym 2018/2019
tancerze zespołu wzięli udział w 16
Ogólnopolskich Turniejach Tańców
Polskich w formie towarzyskiej, zajmując w nich miejsca na podium
w różnych kategoriach wiekowych.
Podsumowując: 30 razy pary taneczne zdobyły I miejsce, 8 razy II
miejsce, 11 razy III miejsce. Wśród
17 par tanecznych startujących
w turniejach, w tym roku szkolnym
najlepsi okazali się Łucja Siejka
i Franciszek Brzeziński, którzy
wzięli udział w 11 ogólnopolskich
turniejach, gdzie 8 razy stawali
na podium, w tym 6 razy zajęli
I miejsce a 2 razy zajęli II miejsce.
Drugą parą, która odniosła sukcesy
są Emilia Fryc i Marek Tworzyk,
którzy na 9 ogólnopolskich turniejów, w których wzięli udział,
7 razy stawali na podium, w tym
5 razy było to I miejsce, 1 raz II
miejsce i 1 raz III miejsce. Sukcesami w tym roku szkolnym może
pochwalić się także cały zespół,
który został doceniony przez ogólnopolskie jury podczas dwóch przeglądów zespołów folklorystycznych:
w marcu 2019 r. grupa reprezentacyjna zajęła I miejsce i otrzymała
Złotego Gryfa w X Podkarpackim
Przeglądzie Dziecięcych i Mło-

dzieżowych Zespołów Tanecznych
„Złoty Gryf ”w Dębicy. Natomiast
młodsza grupa reprezentacyjna
zajęła w tym samym przeglądzie
III miejsce i otrzymała Brązowego
Gryfa. Ponownie nasza grupa reprezentacyjna została doceniona
podczas V I Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek” w Opocznie, gdzie zajęła
III miejsce.

Ponadto zespół wraz z Anną
Kruczek – kierownikiem artystycznym, instruktorem i choreografem zespołu znalazł się na
liście ośrodków i instruktorów rekomendowanych przez Komisję ds.
Tańców Polskich Polskiej Sekcji
CIOFF® do prowadzenia zajęć
z zakresu tańców polskich w formie
towarzyskiej.

Rok szkolny 2018/2019 obfitował
w liczne wydarzenia, w których
nasz zespół miał przyjemność
uczestniczyć a były to: III Turniej
Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”, Folklorystyczne spotkania
taneczne w Miejskim Ośrodku
Kultury w Łazach/k. Zawiercia,
Przegląd Pieśni Patriotycznych zorganizowany w Szkole Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Mnikowie, Wieczornica z okazji
100-lecie Odzyskania Niepodległości w Wołowicach, Andrzejki
z muzyką tradycyjną na ży wo
zorganizowane przy współpracy
z Fundacją Mały Kolberg, Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika
w Wadowicach, Jubileusz 35-

lecia Zespołu Pieśni i Tańca
„Łódź”, który odbył się w Teatrze
Wielkim w Łodzi, Koncert Bożonarodzeniowy „Od serca do ucha”
w Liszkach, Kolędowanie w Kościele pw. św. Mikołaja w Liszkach,
Ferie z folklorem Górali Beskidu
Śląskiego, IV Turniej Tańców
Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”,
XXX-lecie Zespołu Regionalnego
„Zielony Jawor” z Krempach,
Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Rybnej, XXXIX Święto
Piosenki i Tańca zorganizowane
przez Szkołę Podstawową im. św.
Jana Kantego w Liszkach, Gminny
Dzień Dziecka w Czułowie, Gala
Taneczna Escape Dance Academy
z okazji 10-lecia, XII Małopolski
Przegląd Zespołów Folk lorystycznych „Smok 2019” na Kurdwanowie w Krakowie. Ostatnie
dwa koncerty zespołu odbyły się
16 czerwca 2019 r. podczas festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz w Liszkach podczas
II Festynu Gminno- Parafialnego.
W trakcie tych występów zespół
zaprezentował publiczności po raz
pierwszy na scenie tańce i piosenki
z regionu Górali Spiskich w choreografii Marii Wnęk – etnografa,
kierownika i choreografa Zespołu
Pieśni i Tańca „Zielony Jawor”
z Krempach.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Lisiecka” od 2018 roku angażuje
się czynnie w edukację regionalną, poprzez prowadzenie
lekcji podczas, których tancerze
opowiadają o naszym regionie

i strojach, a także uczą kroków krakowiaka. Do tej pory lekcje przeprowadziliśmy w: Szkole Specjalnej
w Krakowie, Przedszkolu Samorządowym w Wielkich Drogach,
Przedszkolu Samorządowym w
w Facimiechu, Przedszkolu Mała
Akademia w Liszkach, Oddziałach
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kryspinowie.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Blisko Krakowa,
które nadało nam zaszczytny tytuł
Skarbu Blisko Krakowa w kategorii zespół regionalny, przeprowadziliśmy w czerwcu dwukrotnie
warsztaty regionalne
pn.” Harce z Podkrakowską Nutką”,
rozpoczynając tym samym zabawę
„Odk r y wajmy Skarby Blisko
Krakowa”.

Przed nami wakacje, a już pod
koniec lipca zespół wyjeżdża na
Węgry, aby reprezentować i promować Polskę oraz gminę Liszki
podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego-International County – Wandering
Festival.
We wrześniu ruszy kolejny nabór,
dlatego już dziś, zapraszamy dzieci
i młodzież do naszego zespołu.
Zachęcamy do śledzenia naszego
profilu na fb i strony www.ziemialisiecka.pl

vv Anna Kruczek
www.liszki.pl
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Przygarnij kwiatka!
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André Rieu The Maastricht 2019

Nowo otwarty Punkt Adopcji Roślin w Galerii Bronowice

retransmisja koncertu

Przeprowadzka, brak czasu lub miejsca w mieszkaniu, aby odpowiednio zadbać
o zielonego przyjaciela. Istnieją różne powody, które zmuszają nas do pożegnania z dostojnym skrzydłokwiatem, strzelistą sansewierią czy egzotyczną
chamedorą. I równie wiele rozwiązań, dzięki którym kwiaty mogą odnaleźć
nowy dom. Jednym z nich jest nowo otwarty Punkt Adopcji Roślin w Galerii
Bronowice. Miejsce funkcjonuje od 3 lipca. Warto wybrać się tam osobiście!

Na retransmisję wspaniałego koncertu z Maastricht zapraszamy 4 sierpnia
2019 r.o godz. 16:00. Bilety 30 zł, ulg. 25 zł

Nie od dziś wiadomo, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zieleń. Nie sposób nie wspomnieć
też o walorach wizualnych i o tym, że stanowi ona
naturalną ozdobę pomieszczeń. Te i inne liczne
zalety kwiatów często przegrywają z losowymi
sytuacjami, a niechciane lub zapomniane doniczkowce lądują na śmietniku bądź więdną w oknie.
Aby zapobiec takim sytuacjom i zorganizować
kwiatom nowy dom, Galeria Bronowice uruchomiła Punkt Adopcji Roślin. Tu wszyscy podopieczni otrzymują imiona i - pod troskliwym
okiem pracowników obiektu - oczekują na nowych
właścicieli.

Doroczne koncerty André Rieu
w jego rodzinnym mieście Maastricht przyciągają fanów skrzypka
ze wszystkich zakątków świata.
Średniowieczny rynek zamienia się
w spektakularne tło dla niezapomnianych koncertów wypełnionych
humorem, zabawą i emocjami i oczywiście wspaniałą muzyką, w których
każdy znajdzie coś dla siebie.

W tym roku André Rieu zaprasza
Cię do założenia butów do tańca
i wzięcia udziału w roztańczonym
koncercie zatytułowanym „Zatańczymy?” W tym koncercie maestro
ożywi walca w niezapomnianym
wieczorze muzyki i tańca. Walc
i jego rytm na trzy czwarte był dla
André Rieu inspiracją przez całą jego
karierę, a letnie noce są wręcz stworzone do tańca i zabawy.

- W największych miastach w Polsce, w tym
również w Krakowie, jak bumerang powraca
temat zanieczyszczenia, małej ilości zieleni.
Pamiętajmy, że rośliny to nasi sprzymierzeńcy,
dlatego wspólnie zadbajmy o nawet najmniejszy
okaz. Jeżeli z jakichś powodów szukają Państwo
domu dla swoich kwiatów, apeluję o przyniesienie ich do Punktu Adopcji Roślin w Galerii
Bronowice. Na miejscu można pozostawić je zupełnie za darmo lub zaadoptować wybrany okaz.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszej
akcji – mówi Aleksandra Rzońca, Dyrektor Galerii Bronowice.

Dołącz do André Rieu, jego orkiestry Johanna Straussa, światowej klasy sopranów, tria tenorów
i gości specjalnych, aby doświadczyć
tego samego wrażenia, którego doświadczają słuchacze na rynku
w Maastricht. Kinowi widzowie
dodatkowo będą mogli za pomocą
oka kamery zajrzeć za kulisy koncertu i obejrzeć ekskluzywny wywiad
z André.

Punkt Adopcji Roślin funkcjonuje od 3 lipca,
w Galerii Bronowice na poziomie +1 - w jednym
z pomieszczeń Co-working. Stanowisko działa
w godzinach pracy obiektu. Adopcja oraz przekazanie kwiatów są darmowe.

vv www.moksir.chrzanow.pl

UWAGA! AKCJA ZAKRĘTKOWA!

Przedstawiciele centrum handlowego zachęcają
również do nadsyłania zdjęć przygarniętych roślin.
Przesłane fotografie trafią na Fanpage galerii.

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!
MGBP W KRZESZOWICACH

W pułapce oskarżeń
Przeglądanie internetowych komentarzy traktuję jak eksperyment socjologiczny. Zdaje się, że tematem
zapalnym wywołującym kłótnię może być absolutnie wszystko. O ile o tym czy ktoś w publicznych toaletach
wyciera ręce w spodnie czy używa elektrycznych suszarek (obie opcje mają swoich zagorzałych zwolenników
i przeciwników) można dyskutować, bo to kwestie naszych swobodnie dokonywanych wyborów, o tyle
łatwość w ocenianiu osób, których dotknęło nieszczęście budzi we mnie wewnętrzny sprzeciw.
Iluzja bezpiecznego świata

Doniesienia medialne często
koncentrują się na tragediach
i katastrofach. Chętniej słuchamy
o sprawach trudnych, uznając
często pogodne wiadomości za
nudne, bo nie wzbudzają emocji.
Wiele osób traktuje programy informacyjne w telewizji jak serial.
Mogą wywoływać złudzenie, że
świat w którym żyjemy obecnie jest
bardzo niebezpieczny. Statystyki
wskazują jednak, że w porównaniu
do poprzednich pokoleń żyjemy
w bardzo bezpiecznych czasach,
stale wzrasta średnia długość życia,
coraz większy procent dzieci dorasta do dorosłości. Wszechobecne
w mediach tragedie budują w nas
poczucie niepokoju, który tworzy
dysonans z odbieranym przez nas
codziennie bezpiecznym życiem.
Aby odsunąć od siebie niepokój
i nie dać się ponieść lękowi musimy
poradzić sobie jakoś z napięciem
jakie powstaje wskutek zetknięcia
się z takimi informacjami. Nie
wszystkie strategie jakie nieświadomie podejmujemy są nieszkodliwe. Niektóre uderzają innych

ludzi, a często właśnie tych, którzy
potrzebują najwięcej wsparcia
i zrozumienia.
Victim blaming

Oskarżanie ofiar (ang. victim
blaming) to zjawisko, w którym
osoba poszkodowana czy dotknięta
tragedią jest oceniana przez otoczenie jako najbardziej winna zaistniałej sytuacji. Najczęściej dzieje
się tak dlatego, że osoby postronne
chcą zachować swoje złudzenie
bezpiecznego świata – jeśli przyjmiemy, że ofiara jest sama sobie
winna łatwiej wyobrazić sobie,
że będąc w jej sytuacji dalibyśmy
radę uchronić się przed tragedią.
Stąd festiwal dobrych rad – otoczenie zdaje się lepiej wiedzieć jak
osoba poszkodowana powinna się
ratować. Dając rady obserwatorzy
wyobrażają sobie co sami chcieliby
zrobić, żeby do tragedii nie doszło.
Prowadzi to do dwóch niebezpiecznych skutków – po pierwsze
oddziela winę od sprawcy. Prawo
karne jest dosyć czytelne – każdy
wie, że nie wolno kraść, mordować,
gwałcić, porywać dzieci. Do tego

dochodzi ocena moralna – każdy
wie, że takie zachowanie krzywdzi
innych. A jednak, gdy dojdzie do
tragedii, setki zupełnie nieznajomych i niezaangażowanych osób
przypisują ofierze część odpowiedzialności za doznaną krzywdę.
To sprawia, że sprawca jest społecznie odbarczany z części winy
(w końcu łatwiej ocenić i osądzić
ofiarę, która jest w jakiś sposób
bezbronna). Po drugie ofiara tragedii jest prawdziwym, istniejącym
człowiekiem, który cierpi – to, co
pomaga w takich sytuacjach to zrozumienie, empatia, współczucie,

wsparcie, obecność, możliwość powrotu do codzienności. Ani rady,
ani oceny nie dodają siły do tego,
żeby zmierzyć się z trudnościami.

Warto zdawać sobie sprawę z tego,
że media walczą o oglądalność (czy
internetowo – klikalność), a nic tak
nie ściąga widzów i czytelników
jak zaangażowanie emocjonalne.
Zanim jednak w porywie wywołanego niepokoju zmieścimy publiczny komentarz zastanówmy się
przez moment, czy chcemy wyrazić
coś poza własnym napięciem i czy
w niezamierzony sposób kogoś nie
skrzywdzimy.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Obraz Wielkiej Wiary
Żyło sobie kiedyś małżeństwo, które nie mogło
mieć dzieci. Kobieta umiała pięknie malować.
Pewnego razu postanowiła namalować obraz
Matki Bożej z dzieciątkiem.
Bardzo często mod l i ła się do tego
obrazu. Jeszcze
tego samego roku
urodziła dziecko.
Z wdzięczności
w ogrodzie rodzice dziecka w ybudowali kaplicę,
gdzie wstawili cudowny obraz. Takich
samych przypadków
było jeszcze więcej. Dlatego szego dnia przyciąga licznych
mieszkańcy Paczółtowic na pielgrzymów.
tym miejscu zbudowali piękny,
vv Damian Suślik
drewniany kościół. W głównej
kl. III r. szkolny 2017/2018
części kościoła umieszczono cuSzkoła Podstawowa w Zalasiu
downy obraz, który do dzisiej-

DO SPRZEDANIA
dom ok. 140 m kw
w malowniczej wsi

Żary, gm. Krzeszowice
działka 14 a.
Cena: 420 tys. PLN.
Istnieje możliwość
dokupienia sąsiedniej
10 a działki.
Cena: 100 tys. PLN.

tel. 696 595 118
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Joyo Moyes : Srebrna zatoka

BOOKCROSSING
U WYKI 2019!

Janette Oke : Śledztwo setnika

„Srebrna Zatoka”, której akcja rozgrywa się w Australii
to powieść o rodzącym się uczuciu oraz o konflikcie
pomiędzy tym, co dyktuje serce i tym, co mówi rozsądek. Bohaterka tej książki musi wybierać pomiędzy
ideałami, w które całe życie wierzyła, a mężczyzną.

Fascynująca opowieść osadzona w dramatycznych
wydarzeniach u zarania chrześcijaństwa. Setnik
Alban, dowódca garnizonu w Galilei, żywi ambicje, by
pewnego dnia zostać przywódcą w samym Rzymie.
Chcąc dowieść swej wartości, podejmuje się niezwykłego zadania, w którym zaryzykuje swoją karierę,
przekonania, a nawet życie.

Rachel Abbott : Tylko niewinni

Przemysław Semczuk : M jak morderca.
Karol Kot – wampir z Krakowa

Kobiety rzadko zabijają z zimną krwią. Kiedy znany
filantrop zostaje znaleziony martwy, nikt nie ma wątpliwości, że mordercą jest kobieta. Precyzja, z jaką
wszystko zostało zaplanowane wskazuje, że nie było
w tym ani pasji, ani przypadku. To była egzekucja.

Pod koniec września 1964 roku po Krakowie rozeszła
się plotka o mordercy, który napada na kobiety.
Pierwsza była Maria P. dźgnięta nożem w przedsionku
kościoła Sercanek. Dwa dni później ktoś zaatakował
Franciszkę L. Obie kobiety przeżyły. Trzecia nie miała
tyle szczęścia. 29 września nożownik napadł na Marię
P., która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Po tym
ataku cały Kraków ogarnęła panika.

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Podaruj drugie życie książce!
Uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością
czytania. Bookcrossing polega na pozostawieniu
przeczytanych książek w miejscach publicznych po
to, by znalazca mógł je przeczytać i znowu puścić
w obieg. Niech takim miejscem w Krzeszowicach
będzie ławeczka profesora Kazimierza Wyki, gdzie
codziennie w godzinach pracy naszej Biblioteki
będą dostępne książki.
Przypominamy wakacyjne godziny otwarcia:
wtorek 10.00 - 18.00 • środa 10.00 - 18.00,
czwartek 8.00 - 16.00 • piątek 8.00 - 16.00,
sobota 8.00 - 14.00.
Weź ją i przeczytaj, bo:
„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.” Cyceron

Clive Cussler, Robin Burcell : Pirat
Sam i Remi Fargo – małżeństwo milionerów i poszukiwaczy przygód – w pojedynku z milionerem ogarniętym zbrodniczą obsesją zdobycia zaginionego
legendarnego skarbu. Podczas upragnionych wakacji
w San Francisco Sam i Remi Fargo odwiedzają antykwariat z rzadkimi książkami i znajdują… ciało martwego
właściciela. Nie wiedzą jeszcze, że zbrodnia ma związek
z księgą, która zawiera tajną mapę wskazującą drogę
do historycznego skarbu.

George R.R. Martin : Ogień i krew t.1, t.2
Trzysta lat przed wydarzeniami przedstawionymi
w cyklu „Pieśni Lodu i Ognia”, na długo przed konfliktem, z powodu którego wszystkie wielkie rody
Westeros zwróciły się przeciwko sobie, krainą władał
niepodzielnie ród Targaryenów, ostatnich z żyjących
smoczych lordów. Co naprawdę wydarzyło się podczas
Tańca Smoków? Dlaczego Rhaenyra uważała się za prawowitą królową? To tylko niektóre z pasjonujących
pytań, na które odpowiada ta szczegółowa kronika.

Magdalena Kędzierska-Zaporowska :
Baśka z Murmańska
Kto nie chciałby poznać historii niedźwiedzicy – żołnierza, której łapę uścisnął sam Marszałek Piłsudski?
A wszystko podlane tłem historycznym: lata zaborów
i odzyskanie niepodległości. W prosty i przystępny
sposób przybliża wszystkim dzieciom najważniejsze
wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości,
tłumacząc najtrudniejsze do zrozumienia fakty i pojęcia.

Emily Bone :
Młodzi przyrodnicy. Dzieci zwierząt
Wiecie, jak wyglądają zwierzątka tuż po urodzeniu?
Małe króliczki nie mają sierści, a foczki rodzą się
z pięknym futerkiem. Jedne potrzebują mleka matki,
a innym wystarczy owoc z drzewa i przytulas mamy.
Słoniki uwielbiają dorastać w grupie, a małe kangurzątka wcale nie chcą rozstawać się z mamą. Zobaczcie,
jak różne potrafią być małe zwierzęta. Wspaniała seria
przyrodnicza do pierwszego samodzielnego czytania!

MAJOWO I CZERWCOWO W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE
O majowym Tygodniu Bibliotek i imprezach zorganizowanych przez naszą bibliotekę pisałam w czerwcowym wydaniu „Gwarka
Małopolskiego”. Teraz parę słów o tym, co jeszcze wydarzyło się w maju i czerwcu w naszej placówce.
W maju zakończyliśmy VI sezon cyklu „Z baśnią i legendą wędrówki
po Ziemi Krzeszowickiej”. Krzeszowice – to ostatnia miejscowość, którą
odwiedziliśmy w ramach dziewięciomiesięcznego cyklu. Sama hrabina
Katarzyna Potocka przeczytała legendę o powstaniu miejscowości. Pożegnaliśmy się z uczniami z Rudna, Sanki, Zalasu i Tenczynka, którzy
towarzyszyli nam w wędrówkach po urokliwej i pełnej ciekawostek Ziemi
Krzeszowickiej.
Na Jubileuszowym Pikniku Rodzinnym świętowaliśmy 130-lecie Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. Słoneczna pogoda, atmosfera radości
i zabawy, piękne prezentacje artystyczne przedszkolaków, moc atrakcji do
koloru, do wyboru… A na naszym stoisku z „Kiermaszem taniej książki”
można było nabyć książki w bardzo korzystnej cenie. Dziękujemy za gościnę!!! Życzymy tej wyjątkowej i wspaniałej placówce dalszych lat owocnej
pracy dla dobra naszych milusińskich.
30 maja zorganizowaliśmy lekcję biblioteczną z udziałem tenczyńskich
pierwszoklasistów, poświęconą bibliotece i korzyściom płynącym z czytania książek. Z książki „Franklin i książka z biblioteki” dzieci dowiedziały
się, jak należy szanować książki. Sam Franklin odwiedził nas i wcielił się
w rolę pani bibliotekarki.
Czerwiec rozpoczęliśmy cyklicznym „Spotkaniem torebkowym”. Spotkałyśmy się na babskie pogaduchy ostatni raz przed wakacyjną przerwą.
Jesteśmy umówione na wspólne świętowanie Nocy Świętojańskiej i 700lecia Tenczynka. Jak widać lubimy swoje towarzystwo!
Piątego czerwca odbyło się spotkanie tenczyńskich ósmoklasistów z panią
Niną Kurdziel - Pełnomocnikiem Burmistrza do Spraw Przeciwdziałania
Uzależnieniom. Wspólnie rozważali temat „Poszukiwanie tego co w życiu
ważne”. Istotne i potrzebne rozmowy (w tym gronie spotykają się już od
trzech lat). Dziękujemy i liczymy na dalszą efektywną współpracę!

W ramach akcji „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” zaprosiliśmy tenczyńskich przedszkolaków „Tęczowe Promyki” na spotkanie
z Kubusiem Puchatkiem. W teatrzyku kamishibai obejrzeli opowiadanie
„Magiczne słowo”. Tym sposobem utrwalili sobie jedno z magicznych
słów - dziękuję. Drugiego dnia ponownie spotkaliśmy się z tenczyńskimi
przedszkolakami. Tym razem gościliśmy grupę „Skrzaty”. W teatrzyku kamishibai dzieci poznały przygody pingwina Pingo. Ekologiczne przesłanie
było dla dzieci bardzo czytelne. Cieszymy się z każdych odwiedzin naszych
małych przyjaciół, bo przecież głośne czytanie, a tym samym obcowanie
z żywym słowem i książką, zaszczepia najmłodszym zamiłowanie do
literatury, zapewnia emocjonalny rozwój, uczy myślenia, poszerza wiedzę
ogólną, pomaga w wychowaniu, uczy wartości moralnych. Spotkanie
z bohaterem literackim staje się dla nich wielkim przeżyciem, uczy wrażliwości, kształtuje postawę odpowiedzialności i porusza dziecięce serca.
Współpracujemy ściśle ze Szkołą Podstawową w Tenczynku, w której 17
czerwca odbyły się Dni Nauki, przyznanie nagród w gminnym konkursie
plastycznym „Jak dobrze mieć sąsiada”. To wszystko w ramach Projektu

Grantowego organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”.
Na zakończenie świetny występ chóru biorącego udział w projekcie muzycznym Erasmus+. Naszą bibliotekę reprezentowała bibliotekarka, która
wybrała nagrodzone prace plastyczne.
Ponownie wręczyliśmy Dyplom Małego Czytelnika za udział w programie Mała Książka – Wielki Człowiek. W programie uczestniczyły
dzieci urodzone w 2015 r. Gratulujemy! Brawa dla naszych najmłodszych
czytelników!!!

Nasza biblioteka, w osobach bibliotekarek, świętowała piękny i zacny Jubileusz 700 – lecia Tenczynka. To było wielkie przeżycie dla wszystkich
uczestników tej wspaniałej uroczystości.
Muszę jeszcze wspomnieć o odwiedzinach Komisji Kultury i pani Dyrektor MGBP w naszej bibliotece. Była to dobra okazja do zapoznania
się z naszą działalnością kulturalno-edukacyjną, która została oceniona
bardzo pozytywnie.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowimy działania popularyzujące książkę i czytelnictwo oraz różnorodną działalność kulturalno-oświatową i wychowawczą, której odbiorcami są m.in. : dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Tenczynku i Niepublicznego Przedszkola „Tuptusie”
w Krzeszowicach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku,
Zalasiu, Rudnie, Sance, Nawojowej Górze, Radwanowicach i Mnikowie.
Nadal będą organizowane lekcje biblioteczne wprowadzające, mające na
celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycia umiejętności posługiwania się warsztatem
informacyjnym (katalogi). Natomiast lekcje biblioteczne tematyczne dotyczą
różnorodnych zagadnień, ale w dużej mierze poświęcone są wiedzy o regionie. Przykładem cykl spotkań „Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi
Krzeszowickiej” czy „Historia i legendy mojej miejscowości”. W trakcie
tych lekcji, oprócz wykształcenia nawyku czytania i obcowania z książką,
chcemy rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią i rozwinąć poczucie
tożsamości regionalnej i narodowej. Z uwagi na duże wartości poznawcze
i wychowawcze cykle będą kontynuowane w tym roku szkolnym.
Od ponad sześciu lat ściśle współpracujemy z miesięcznikiem „Gwarek Małopolski”. Dzięki zaangażowaniu, życzliwości i bezinteresowności właścicielki gazety pani Sylwii Mossakowskiej, zamieszczamy w nim informacje
o działalności naszej placówki, krzyżówki, prowadzimy cykliczny kącik
nowości wydawniczych „Nowiny z Bibliotecznej Witryny” i prezentujemy
legendy Ziemi Krzeszowickiej powstałe po naszym sztandarowym cyklu.
Zapraszamy naszych stałych partnerów do uczestnictwa w ciekawych
projektach przygotowanych na rok szkolny 2019/2020. Składamy
wszystkim serdeczne podziękowania za znakomitą współpracę w ciepłej
i przyjaznej atmosferze.
vv Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w Tenczynku

Informacje, Reklamy

5

PODOLOG POMOŻE
Latem najczęściej odsłaniamy swoje stopy. Klapki, sandałki pokazują, kto dba o stopy przez cały rok, a kto tylko
sezonowo. Pamiętajmy jednak, że stopy świadczą o naszej higienie. Dlatego należy o nie dbać systematycznie tak
w gabinecie jak i w domu. Niestety dużo osób wstydzi się swoich mankamentów – popękanych, zrogowaciałych
pięt, grzybicy paznokci, wrastających, bolesnych paznokci, czy ich utraty. Z takimi problemami borykaja się też
osoby z cukrzycą, którym tylko wyspecjalizowany podolog może pomóc.
Kim jest podolog?

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

PROMOCJA
Dla wszystkich
czytelników
Gwarka Małopolskiego
na hasło „Gwarek”
wybrane produkty
do pielęgnacji stóp
w promocyjnych
cenach.
www.instytutelf.pl

Podolog to specjalista, który dba o zdrowie
Twoich stóp. Do podologa powinny zgłaszać się
osoby cierpiące na takie schorzenia jak wrastające
paznokcie, keratozy, pękające pięty, grzybice paznokci, ubytki lub brak niektórych paznokci, wszelkie
odciski, modzele itp.
Czym się zajmuje podolog?
Podolog dobiera właściwy sposób terapii dla danego
pacjenta. Pomoże wyeliminować błędy popełniane
podczas dbania o stopy. Zajmuje się profilaktyką zakażeń
grzybiczych stóp i paznokci, potliwością stóp. Zabiegi,
które wykonuje podolog mają przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie stóp i ich właściwy wygląd. Obcina, szlifuje
paznokcie, usuwa odciski, nagniotki, zrogowacenia, pobiera
materiały do badań mykologicznych. Zajmuje się również
osobami z tzw. stopą cukrzycową, rekonstruuje paznokcie
zniszczone przez przebieg grzybicy lub uraz mechaniczny.
Co może zrobić podolog w przypadku wrastającego paznokcia?
Podolog w Instytucie Urody Elf może zastosować metodę VHO
Osthold Perfect, która działa szybko i łagodnie. KLAMRY KORYGUJĄCE VHO Osthold Perfect mogą zakładać tylko wyszkoleni
specjaliści. Założenie klamry na wrastający paznokieć pozwoli na:
• natychmiastowe ustanie bólu
• uniknięcie bolesnych operacji
• nie przeszkadza podczas chodzenia
• nie ogranicza sprawności ruchowej
(nie trzeba rezygnować np. z ulubionego sportu)
Inne schorzenia w których pomoże podolog
Bardzo dużo osób boryka się z problemem pękających oraz suchych
pięt. Skóra, która pokrywa stopy jest znacznie bardziej podatna na
wysuszenie i rogowacenie, co często w konsekwencji prowadzi do
niechcianego pękania i nieestetycznego wyglądu.

Co może zrobić podolog w przypadku zmian grzybiczych skóry
stóp i paznokci?
Leczenie trudnych przypadków grzybic może być długotrwałe i nie
zawsze może przynieść szybką poprawę albo wyleczenie grzybicy.
Aby móc szybciej zniszczyć grzyby w skórze lub na płytce paznokcia
potrzebne jest dokładne badanie mykologiczne umożliwiające
ich rozpoznanie i zróżnicowanie. Często podejrzane zmiany są
leczone jak grzybica, co prowadzi do wysuszenia płytki i obciążenia
organizmu, a problem nie ustępuje. Dlatego podolog w Instytucie
Urody Elf pobiera materiały do badań mykologicznych. Jeśli masz
wątpliwości czy czasem nie jesteś zainfekowany grzybicą, możesz
skonsultować się ze specjalistą.
Profilaktyczne zabiegi podologiczne powinny być przeprowadzane
regularnie, niezależnie od wieku i rodzaju problemów. Zapraszamy
do Instytutu Urody Elf na zabiegi, konsultacje podologiczne oraz
dobór specjalistycznych produktów do pielęgnacji domowej.

CERTYFIKOWANY

Często osoby starsze nie mogące same już poradzić sobie z
pielęgnacją swoich stóp zgłaszają się do nas, aby profesjonalnie
i skutecznie usunąć zrogowaciały naskórek i wykonać zabieg
redukujący bolesne pęknięcia na stopach.

Salon Sprzedaży

Jeans(L)ove stylizacje - bo są takie rzeczy, które nie wychodzą z mody…
Joan Collins, najlepiej kojarzona z roli demonicznej Alexis w „Dynastii”, jako młoda kobieta przesiadywała podobno w wannie wypełnionej
wodą ubrana w jeansowe spodnie. Po co? By lepiej przylegały do ciała i je podkreślały. Dziś nie ma już takiej potrzeby (choć wielbicielki jeansów vintage nadal polecają ten patent na „ukształtowanie” spodni i dopasowanie ich do swojej figury), bo jeansowe spodnie we wszelkich
fasonach i kolorach, ale też spódnice, sukienki, koszule czy kurtki i dodatki, można bez problemu kupić zarówno w wyspecjalizowanych
sklepach, jak i właściwie każdej sieciówce odzieżowej.
Nic dziwnego – jeans, czy też z angielskiego denim,
to materiał, który ze względu na swoją wyjątkową
wytrzymałość i uniwersalność na dobre zagościł
w szafach ludzi na całym świecie. Niezależnie od
pory roku, na ulicach bez trudu wypatrzymy mnóstwo
osób w jeansowej odzieży. Przez wiele dekad jeansowe
ubrania – głównie spodnie, ale też kombinezony
i kurtki – były traktowane głównie jako stroje robotnicze. Jeszcze w latach 50. i 60. uchodziły za pewną
ekstrawagancję, symbol buntu, a nawet bywały kojarzone z przestępcami. Kiedy jednak zaczęły je lansować największe gwiazdy, a także hippisi i rockmani,
nie było już odwrotu. Od lat 80. jeansowe ubrania
nosili wszyscy, którzy mogli sobie na nie pozwolić.
Obecnie modne są zarówno spodnie o kroju i kolorze (indygo) sprzed ponad 150 lat, jak i o wiele
współcześniejsze spódniczki mini czy „rurki” z wyraźnymi przetarciami albo dziurami, naszywkami
i aplikacjami.
Jeans? Instrukcja (nie)potrzebna

Jeans to na tyle wdzięczny i uniwersalny materiał, że
stanowi przede wszystkim świetną bazę na co dzień.
– Na zakupy, wypad za miasto, wyjście z dzieckiem
na plac zabaw, uczelnię czy do pracy jeans sprawdza
się wprost doskonale – wylicza stylistka marki KiK
i podpowiada: w wersji bardziej eleganckiej, do biura, w którym
nie obowiązuje sztywny dress code, można go zestawić z błękitną
koszulą, skórzanym paskiem i butami na obcasie oraz dodającą
szyku krótką apaszką zawiązaną na szyi.
Szorty w ruch

O ile jeansowe spodnie można z powodzeniem nosić od jesieni do
wiosny, to latem w przypadku kobiet o wiele chętniej wybieranymi
ubraniami z denimu są szorty i spódniczki. Te pierwsze sprawdzą
się świetnie, kiedy planujemy spędzić czas aktywnie – na zabawie
w ogrodzie z dziećmi, z przyjaciółmi w parku, na plaży czy nad
jeziorem – właściwie wszędzie tam, gdzie przyjdzie nam usiąść na
trawie lub piasku i nie chcemy martwić się o zabrudzenia czy to,
że ubranie się pogniecie. – Do szortów doskonale pasują niezobowiązujące tiszerty, bluzki – wkładane w spodnie lub przewiązane

w pasie. Świetnie komponują się z sandałkami i tenisówkami,
a kiedy zrobi się nieco chłodniej, równie efektownie prezentują
się z cienkim kardiganem lub dłuższą narzutką – podpowiada
ekspertka marki KiK.
Na upały najlepsza sukienka

A kiedy upał naprawdę daje się we znaki, warto skusić się na sukienkę z bardzo lekkiej i cienkiej odmiany jeansu – najlepiej taką
o luźniejszym kroju. Idealnie nadaje się na wyprawę po najlepsze
lody w okolicy albo spacer w cieniu parkowych drzew połączony
z piknikiem. Najlepsze dodatki do takiej sukienki to drobna biżuteria i swobodna, „czesana wiatrem”, fryzura – np. upięty na czubku
głowy koczek z części włosów lub luźny kucyk. Taki look prezentuje
się niezwykle świeżo, dziewczęco i wakacyjnie.

Kurtka na każdą okazję

Kurtka to obok spodni chyba najbardziej uniwersalny rodzaj ubrania
z jeansu. Świetnie komponuje się zarówno z „domowymi” spodniami
dresowymi, jak i ze zwiewnymi sukienkami w kwiaty. Jeansowa kurtka
to również idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie jesteśmy narażone
na pobrudzenie się. Na placu zabaw, w transporcie publicznym, na
grillu czy ognisku – taka kurtka przetrwa wszystko i co więcej, w miarę
upływu czasu będzie wyglądać coraz szlachetniej. W tym przypadku
przetarcia, odbarwienia, a nawet małe dziurki dodają uroku, sprawiają,
że ze zwykłej kurtki staje się tą naszą, jedyną w swoim rodzaju, która
nosi ślady tego, co – dosłownie – w niej przeszłyśmy.
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XVI Dni Gminy Wielka Wieś - Plener

CZTERY PORY POEZJI
„…dobrze, że jest jeszcze
taki kraj, który jest wszędzie i nazywa się Poezja”
Ewa Lipska
Miło nam poinformować, że
w naszej Bibliotece powstaje
Klub „Cztery Pory Poezji” im.
Marty Dąbkowskiej. Chcielibyśmy cztery razy w roku spotykać się z poetami, ich twórczością, muzyką i piosenką
poetycką. Pierwsze spotkanie
z tego cyklu odbędzie się 12
września 2019 r., a gościć będziemy jedną z najwybitniej-

szych poetek współczesnych Ewę
Lipską, autorkę kilkudziesięciu
tomików poetyckich, laureatkę
wielu nagród, w tym ostatnio Poetyckiej Nagrody Silesius za całokształt twórczości. Klub będzie
prowadziła Teresa Nowak.
Już teraz zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie do Biblioteki
Miejskiej w Krzeszowicach 12
września o godz. 18.00.

Ostatni dzień naszego gminnego święta obfitował w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano kolorowy, dmuchany plac zabaw, zaś rozrywkę
zapewnił im Teatr na Walizkach w spektaklu ulicznym „Beczka Śmiechu”. Na scenie
prezentowali się lokalni artyści - grupa Preizol Band oraz Gminna Orkiestra Dęta
GOKIS wraz z wokalistami.
Wśród wielu stoisk prezentowali się: Fundacja Mój Sen,
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Pszczelarze
z terenu naszej gminy, stoisko
OZE oraz liczne stoiska z zabawkami i smakołykami.

Nie z abra k ło rów n ie ż lubianego prz ez młodzież
i dzieci festiwa lu kolorów
zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy, która
pomagała również przy stoisku
promocyjnym (fotobudka).
Bardzo serdecznie dziękujemy
za tą pomoc :-)

kazie laserowym, któremu towarzyszył koncert skrzypcowy
Maestro Chivesaa, zaś dla wytrwałych zagrał DJ - dyskoteka
pod gwiazdami!
To były bardzo intensy wne
i ciekawe dni z kończącym
nasze św ięto pik nik iem
- d z ięk ujemy, ż e byl i ś c ie
z nami! Mamy nadzieję, że się
podobało!

vv www.wielka-wies.pl

Gorące popołudnie spędziliśmy
na energetycznym koncercie
Zespołu Weekend, zaś o 21.00
na scenie pojawiła się gwiazda
naszych XV I Dni Gminy Piotr Kupicha - Zespół Feel,
któr y w prowadził zgromadzoną publiczność w świetny
imprezow y nastrój, razem
śpiewaliśmy m.in. Jak anioła
głos..., Jest już ciemno, Pokaż
na co Cię stać .
Na zakończenie uczestniczyliśmy w niesamowitym po-

Zwycięska drużyna Zalas
Drużyna Skrzatów z Zalasu, mająca tytuł
Mistrzów Małopolski - Victoria Zalas - brała
udział w Wiślackiej Lidze Skrzata 2019. Zgłoszono chłopców z rocznika 2012 oraz 2013.
Rozgry wki meczowe miały
miejsce w miejscowościach
takich jak: Wola Filipowska,
Alwernia, Skała, Zalas, a finałowe mecze odbyły się dnia
23 czerwca 2019 r. na Wiśle
Kraków.
Mistrzowie Małopolski podjęli
mecze z drużynami Skały, Alwerni, Brzeźnicy, Słomnik,
Woli Filipowskiej, Bukowna
oraz Krakowa. Rozegrali 25

meczy, w tym 22 wygrane, 2
przegrane oraz 1 remis.

Podczas Wiślackiej Ligi Skrzata
piłkarzom towarzyszyła wspaniała zabawa, wielka ambicja,
ogromne zaangażowanie, niesamowite gole jak i nieznikające
uśmiechy z twarzy. Świetne
wsparcie Victorii Zalas dawali
kibice.
vv Urszula Florian

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna Victoria Zalas
wraz z pamiątkowymi medalami
Skład drużyny: Jan Florian, Kacper Kowalik, Oskar Baran,
Wiktor Soja, Franciszek Czechowski, Igor Wiech, Filip Fijak
oraz Jakub Lis (nieobecny na zdjęciu)
trener: Marcin Kapusta.

POLSKI PANOPTIKON
Dyrektor MOKSiR w Chrzanowie serdecznie zaprasza
na wystawę malarstwa
Małgorzaty Mizi POLSKI
PANOPTIKON. Galeria Na
Styku. Wstęp wolny.

Monika Puzio wygrywa
Monika Puzio z Bokserskiego Klubu Sportowego
SMOK ZABIERZÓW wygrywa kolejną walkę na turnieju w Brzesku.
W sobotę 29 czerwca 2019
r. w B r z e s k u r e p r e z e ntantka Bokserskiego Klubu
Spor towego SMOK Z ABI ER Z ÓW, z w y c i ę ż y ł a
walkę na punkty z Aleksandrą
Szczodrak z k lubu KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski.

Był to ostatni w tym sezonie
turniej z cyklu Grand Prix Małopolski w boksie olimpijskim.
Serdecznie gratulujemy kolejnego zwycięstwa!
vv tekst i zdjęcie:
BKS SMOK ZABIERZÓW
źródło: www.zabierzow.org.pl

Małgorzata Mizia - rodowita
krakowianka, malarka, architekt,
profesor na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. Ok. 40
wystaw indywidualnych w Polsce,
m.in. Willa Decjusza (2000)
i Pałac Sztuki w Krakowie (2010),
zamek Kmitów i Lubomirskich
w Wiśniczu (2013), także galerie
zagraniczne „Spire Studios” (2013)
i „Bashas Walk” (2014) w Beacon
NY, oraz „New Century Artists”
w Nowym Jorku-Chelsea na Manhattanie w 2013, uzyskując pochlebne recenzje krytyków sztuki.
Udział w wielu wystawach zbiorowych, związkowych, poplenerowych. Regularnie uczestniczy
w międzynarodowych plenerach
interdyscyplinarnych, również za-

granicznych. Obrazy w zbiorach
instytucji i osób prywatnych
w kraju i za granicą (Włochy,
Niemcy, Słowacja, Hiszpania,
Austria, Kanada, Anglia, Stany
Zjednoczone).
vv www.moskir.chrznow.pl
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I Turniej Siatkówki Plażowej już za nami!
W miniony piątek miało miejsce otwarcie nowego boiska do siatkówki plażowej przy Urzędzie Gminy (na tą inwestycję udało się nam pozyskać dofinansowanie zewnętrzne)! Z tej okazji został zorganizowany przez Gminę i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, I Amatorski Turniej w Siatkówce Plażowej.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, w zmaganiach wzięły udział 3 drużyny młodzieżowe i 6 drużyn dorosłych.
Na naszym wydarzeniu gościliśmy Pana Michała Matyję – Mistrza Europy i Świata w siatkówce … na Śniegu, było to dodatkowe
nawiązanie do zimowego przeznaczenia tego terenu (lodowisko).

Nasze wydarzenie zaszczycił również swoją obecnością Zastępca
Wójta zaprzyjaźnionej Gminy Bajkowce z Ukrainy Mykola Duma.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie zapraszamy na
nasze boisko, które będzie ogólnodostępne i otwarte do późnej
jesieni. Grupy, które chciałyby pograć w piłkę plażową prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie celem demontażu siatki. Prosimy o przynoszenie własnych piłek.
vv www.wielka-wies.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!
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KĄCIK KULINARNY

LODOWY TORT BEZOWY
Z PORZECZKAMI – W SAM RAZ NA UPAŁY
Ile można jeść taką samą bezę... hmm... dużo :) ale jako że ja chciałam czegoś nowego, to tak powstał ten
tort. Tort składający się z dwóch pysznych blatów bezowych, przełożony znakomitym i prostym w wykonaniu
kremem. Czy potrzeba czegoś więcej w upalne dni, by zachwycić rodzinę? Zdecydowanie nie. Zabieramy
się w takim razie za przepis. Zróbcie i zachwyćcie swoją rodzinę. To naprawdę prosty przepis.

Krystyna Sieraczyńska:

WIDZIANE I PRZEŻYTE
W PODRÓŻACH
Galeria Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę malarstwa
Krystyny Sieraczyńskiej: „Widziane
i przeżyte w podróżach”.
Krystyna Sieraczyńska jest
absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Studia
odbyła na wydziale malarstwa
w latach 1948-1952 uzyskując
dyplom w 1953 roku. Studiowała w Pracowniach prof.
Hanny Rudzkiej-Cybisowej
i Jerzego Fedkowicza.
W roku uzyskania dyplomu
została członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków
i brała udział we wszystkich
wa żn iejsz yc h w y stawac h
ogólnopolskich, okręgowych,
poplenerow ych i mar ynistycznych. W tym czasie zajmowała się także pracą pedagogiczną w szkolnictwie
średnim i wyższym. Jej prace
znajdują się w zbiorach państ wow yc h ora z w kolekcjach pr y watnych w kraju
i zagranicą.

Jest to twórczość zdeklarowana
po stronie wyrażania piękna
w stosunkach barwnych.
Z całą żywotnością demonstruje przyjemność malowania
pojmowaną jako używanie farb,
barw, faktur - całego tego materialnego bogactwa, jakim jest
malarstwo – do spontanicznego
wyrażania tego, że obraz jest
niezależnym przedmiotem zorganizowanym przede wszystkim
przez kolor.

Wiesław Banach

Wystawa czynna będzie do
14 sierpnia 2019.
Godziny otwarcia Galerii:
wtorek-piątek: 9.00-16.00
niedziela: 10.00-14.00

Lodowy tort bezowy
• 6 białek (schłodzone)
• 30 dkg cukru
• 1 łyżeczka mąki
ziemniaczanej
• 1 łyżeczka octu winnego
• szczypta soli
Masa :
• 100 gram mascarpone
• 150 ml śmietany 36%
• 5 łyżek cukru pudru
• skórka z limonki
• czerwone porzeczki

Trzy blachy wyłożyć papierem
do pieczenia, na każdy położyć
mały talerzyk deserowy i odrysować ołówkiem jego kontur.
Schłodzone białka, przelać do
metalowej miski i ubić mikserem. Stopniowo dodawać
cukier po łyżce i ubijać, aż
piana będzie lśniąca, dodać
mą k ę i ocet i z a m iesz ać
w miarę delikatnie, ale tak
żeby składniki połączyć.
Masę bezową rozprowadzić
na papierze do pieczenia
w oznaczonych kręgach. Ja
rozprowadzam łyżką, delikatnie ją formując. Z pozostałych ubitych białek łyżeczką

vv Małgorzata Grończak

ckiskrzeszowice.pl/

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

i roz sma row ujemy masę,
układamy beziki i dekorujemy
porzeczkami. Na koniec posypujemy całość skórką z limonki.
I teraz najważniejsze - wstawiamy nasz tort do zamrażarki na minimum 10 godzin.
Można go oczywiście zjeść bez
mrożenia, ale mrożony w te
upały będzie akurat.

Ulla Pałka

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

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW



zrobiłam małe beziki, które
potem wykorzystałam do dekoracji bezy.
Piekarnik rozgrzać do 120 C
i wstawić na 10 minut nasze
blaty bezowe, po tym czasie
zmniejszyć temperaturę do
100 C i suszyć bezę przez 100
minut. Po tym czasie wyłączyć
piekarnik i zostawić lekko
uchylone drzwiczki, bezę zostawiamy do wystygnięcia.
Limonkę porządnie myjemy
i w yparzamy we wrzątku.
Ścieramy z niej skórkę (tylko
zieloną część).
Ubijamy śmietanę, dodając
cukier po łyżeczce, ubijając,
po chwili też po łyżce dodajemy mascarpone. Dodajemy połowę skórki z limonki i mieszamy.
Jeden z blatów pokruszyłam na
średniej wielkości kawałeczki.
Teraz na talerz (paterę) przekładamy pierwszy blat i na
nim rozsmarowujemy masę,
na niej układamy porzeczki
i posypujemy pokruszoną bezą
i na tym układamy porzeczki.
Przykrywamy drugim blatem

DLACZEGO WARTO ODCHUDZAĆ SIĘ W WAKACJE?
Wakacje, a co za tym idzie lato to okres,
w którym możemy dokonać najwięcej zmian
w swoim życiu, gdyż ciepło i słoneczna pogoda
sprawiają, że mamy większy zapał i chęci do podjęcia diety i różnych aktywności
fizycznych. Letni czas powoduje, że nasz metabolizm przyspiesza.
W lecie mamy mniejszą tendencję
do odkładania się tkanki tłuszczowej w komórkach naszego organizmu, a więc łatwiej jest zredukować tę tkankę, którą już nagromadziliśmy w adipocytach. Z doświadczenia możemy powiedzieć,
że w czasie upałów mamy mniejszy
apetyt, więc łatwiej jest nam wytrwać w swoich postanowieniach
i nie podjadać.
Lato to również czas świeżych
warzyw i owoców. Sklepy i targi
obfitują w produkty sezonowe:
ogórki, sałaty różnego rodzaju,
brokuły, pomidory, papryka,
szparagi oraz rzodkiewki to nieliczne z warzyw, które powinny
codziennie gościć na naszych talerzach. Z dostępnych w lecie
owoców powinniśmy wybierać te
o niższej zawartości cukru, takie
jak: truskawki, maliny, porzeczki,
arbuzy, brzoskwinie czy agrest.
Większą uwagę należy przykuwać
do ilości zjedzonych czereśni, winogron czy bananów, które za-

wierają więcej cukru,
a co za tym idzie są bardziej kaloryczne.

Wakacje poz wa lają
również uzupełnić nam
ewentualne braki wody,
której dzięki upałom wypijamy znacznie więcej
niż w miesiącach zimowych. Powinniśmy
wybierać wody średnioi w ysokozmineralizowane, które oprócz
nawodnienia dostarczą
organizmowi niezbędnych makro
i mikro elementów. By urozmaicić
smak wody można dodać do niej
zmrożone truskawki czy maliny lub
wyciśnięty sok cytrusowy i miętę,
która orzeźwia i chłodzi organizm.

Lato to również świetny czas na
wdrożenie aktywności fizycznej,
najlepiej na świeżym powietrzudługie spacery, bieganie, jazda na
rowerze czy pływanie. Wakacje
sprzyjają także wycieczkom w góry
czy nad morze, które również wy-

muszają na nas większą dawkę
ruchu.

Nie ma wątpliwości, że lato to najlepszy czas na rozpoczęcie kuracji
odchudzającej, której nie należy odkładać na później, gdy nasza motywacja spadnie, a jesienna szaruga
jeszcze bardziej nas zniechęci.

Nie czekaj do jesieni- zapisz się
już dziś na bezpłatną konsultację
z naszym dietetykiem!

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem wystarczy umówić się telefonicznie:
NaturHouse CHRZANÓW • ul. kard. Wyszyńskiego 17a (przeniesiono z ul.Garncarskiej)
tel.: 570 056 225
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PRACA - ROZWÓJ - SUKCES!
Podpisując wniosek o przyjęcie do Oriflame nie myślałam, że będzie to mój sposób na życie...
Dołączając do mojego ZESPOŁU masz 3 możliwości:
• możesz zostać świadomym Klientem i zamawiać wysokiej jakości kosmetyki i suplementy diety ze stałą zniżką
i gwarancją satysfakcji,
• możesz zostać Konsultantem i korzystać z darmowych szkoleń kosmetycznych, biznesowych
i zarabiać na marży ze sprzedawanych produktów,
• możesz zacząć budować swój własny ZESPÓŁ i potraktować to jako pracę etatową.
Ja korzystam ze wszystkich możliwości jakie daje mi ORIFLAME i właśnie odebrałam swoje VOLVO V40, a we
wrześniu wylatuję na kolejną konferencję zagraniczną do MONACO. Jeżeli chcesz się rozwijać
w moim ZESPOLE, korzystać ze wszystkich przywilejów, a w maju 2020 polecieć ze mną na seminarium do Turcji GRATIS - nie czekaj - zadzwoń już
dzisiaj i umów się na spotkanie.
POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU!

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.

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.
Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki
panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych
rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych
dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością
ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły
miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów
potrzebna jest bowiem woda.
Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia
się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez
komary regularnie występujące na naszym terytorium,
nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach
np. podtopień.
Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej
przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych
owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt
z terenów zalewowych. Dlatego też zaleca się następujące
metody ochrony przed komarami:
1. unikanie przebywania na zewnątrz pomieszczeń
w porach największej aktywności komarów (poranek
i wieczór),
2. stosowanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,
3. stosowanie mechanicznych barier w oknach i drzwiach
(siatki na owady lub moskitiery), które będą uniemożliwiać przedostawanie się owadów do domów przez
otwarte okna i drzwi,
4. stosowanie dostępnych w sklepach preparatów odstraszających komary. Środki te dostępne są w różnych
postaciach:
• repelenty do stosowania bezpośrednio na ubranie
lub skórę – w postaci sprayu, płynu, mleczka, kremu,
żelu lub chusteczek,
• elektrofumigator – urządzenie przeznaczone do
pomieszczeń; umieszcza się je w gniazdku elektrycznym; do urządzenia podłącza się bądź zbiorniczki z płynem lub płytki nasączone środkiem komarobójczym. Parowanie substancji (płynnej lub
z płytek) zapewnia ochronę przez komarami,
• spirale, pałeczki – przeznaczone do użytku na zewnątrz; materiał nasączony jest środkiem komarobójczym, który żarząc się działa odstraszająco,
• lampa owadobójcza – może być stosowana zarówno
w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, również w niewielkich pomieszczeniach gospodarskich; zastosowane tu nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt promieniowanie UV oraz specjalna siatka rażąca działają
bójczo,

• środki w postaci płynu do oprysków lub zamgławiania – do użytku na zewnątrz.
Zasady postępowania
przy stosowaniu środków odstraszających komary
Pryskaj „z głową”! Odstraszając komary, czy inne gryzące
owady, nie zapominaj o swoim zdrowiu! Produkty biobójcze które używamy w lecie: na spacerze, podczas grilla,
na wakacjach, używane w nieprawidłowy sposób, albo
kupowane u nierzetelnych sprzedawców mogą nie tylko
zadziałać nieprawidłowo, ale także spowodować zagrożenie dla zdrowia.
Kupując takie produkty, zwane repelentami, zwracaj uwagę
czy produkt posiada pozwolenie na obrót – a zatem czy jest
przebadany, bezpieczny i skuteczny.
Brak pozwolenia = potencjalne niebezpieczeństwo.
Pozwolenie znajdziesz
na etykiecie produktu, ale także w urzędowym wykazie:
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/
produkty-biobójcze
Czytaj etykietę! Na etykiecie znajdziesz wszelkie instrukcje
stosowania, środki ostrożności, czas skutecznego działania
i datę ważności. Nie pryskaj więcej, niż zaleca producent
i sprawdź czy któryś ze składników Cię nie uczula.
Po powrocie do domu nie potrzebujesz już odstraszać
owadów: dokładnie umyj miejsca, gdzie się popryskałeś
oraz ręce.
Pamiętaj – zdrowy rozsądek w połączeniu z powyższymi
poradami zagwarantuje nie tylko odpowiednią skuteczność produktu, ale także i Twoje bezpieczeństwo.
vv Główny Inspektorat Sanitarny
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O hejcie na Pol’and’Rock Festival

Fundacja WOŚP przed kilkoma miesiącami rozpoczęła akcję „Hejt mi nie gra”, mającą wyrażać sprzeciw wobec coraz powszechniejszej w naszym życiu mowy
nienawiści. Pod koniec marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się debata „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję” (przeczytaj relację), w czasie której
o hejcie, ale przede wszystkim o sposobach przeciwdziałania temu zjawisku, rozmawiali przedstawiciele środowisk eksperckich. Wśród panelistów, poza Jerzym
Owsiakiem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, znaleźli się: socjolog kultury i politolog Rafał Pankowski, dyrektorka Zespołu do spraw Równego
Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak oraz działaczka społeczna ze Stowarzyszenia Projekt Polska Joanna Grabarczyk.
Ta debata oraz zainteresowanie akcją „Hejt mi nie gra” doprowadziły
do zorganizowania kolejnego spotkania poświęconego hejtowi, tym
razem na Najpiękniejszym Festiwalu Świata.

- Od kilku miesięcy Fundacja WOŚP prowadzi akcję „Hejt mi nie
gra”, o której można przeczytać na stronach wosp.org.pl. Zaprosiliśmy do niej mnóstwo ludzi, którzy zrobili sobie zdjęcia z naszym
hashtagiem #hejtminiegra i opublikowali je w swoich mediach
społecznościowych. Czy to wystarczy, aby dać radę mowie nienawiści? Czy to spowoduje, że tego rodzaju zachowania przestaną
być obecne w przestrzeni publicznej? Oczywiście, że nie! Twardo
stąpam po ziemi, także twardo znoszę hejt, który jest kierowany
w moją stronę. Ale każda z tych fotografii to wiara, że jedna osoba,
kolejna, i jeszcze kolejna, nie będzie się hejtem posługiwała - mówi
Jurek Owsiak. - Na nasz pierwszy Festiwal przyjechało około 30
000 ludzi. Mimo że był hejtowany od samego początku, dzisiaj
tworzymy wielkie festiwalowe miasto, podziwiane za klimat i bezpieczeństwo. A to dlatego, że każdego roku mieliśmy obok siebie
coraz więcej przyjaciół tej idei. Tak samo dziś – szukamy przyjaciół
idei „Hejt mi nie gra”! Nie jesteśmy policją, urzędem, nie ścigamy,
a nawet nie piętnujemy. Po prostu zachęcamy, aby tego nie robić.
Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich spróbujemy się wgryźć
w ten temat. Ja emocjonalnie, rzecznik instytucjonalnie. Plus Wy,
Szanowna Publiczności. Mam nadzieję, że będzie to kolejny krok
w kierunku szukania wyjścia i budowania przestrzeni dla nieużywania mowy nienawiści.

Pol’and’Rock Festival

Pol’and’Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja odbędzie
się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą.
Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata, m.in. Prophets of Rage, Skunk
Anansie, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Testament,
Parkway Drive, Black Stone Cherry, DUB FX, The Adicts,
Kult, Perturbator, Decapitated, Daria Zawiałow, Happysad,
Sidney Polak, Renata Przemyk, Witek Muzyk Ulicy, Cyrk Deriglasoff, Krzysztof Zalewski, Gooral, Tulia, Ralph Kaminski
czy The Casualties.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania
z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu.
Z festiwalowiczami spotkają się m.in. Wojciech Smarzowski,
Zbigniew Zamachowski, Olga Tokarczuk, Katarzyna Nosowska,
o. Ludwik Wiśniewski, Krzysztof Skiba, Wojciech Pszoniak,
Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Igor Tuleya, Justyna Kopińska, Janusz Kondratiuk i Bożena Stachura. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku na Akademii zaprezentują
się także liczne organizacje pozarządowe.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.
Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie
jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Debata odbędzie się 1 sierpnia o godz. 11:30 w namiocie Akademii
Sztuk Przepięknych, a poprowadzi ją Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu, zdobywca Grand Press 2018 w kategorii „News”,
nominowany do Grand Press i Mediatorów za tekst o mobbingu
w Szlachetnej Paczce.

WARTO PRZECZYTAĆ
Taylor Jenkins Reid „SIEDMIU MĘŻÓW EVELYN HUGO”
Powieść, którą pokochały Amerykanki!

To spotkanie zmieni życie Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję
przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Warunek jest jeden: ta rozmowa nie może zostać
opublikowana przed śmiercią artystki. Evelyn opowiada o tym, jak wyrwała się
z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask
reflektorów… W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za
sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice,
które nigdy nie powinny trafić na pierwsze strony gazet.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Marilyn Monroe i Audrey Hepburn! Gdyby Evelyn Hugo istniała naprawdę, byłaby ich najlepszą przyjaciółką
albo… największą konkurentką.

Małgorzata Rogala „CENNY MOTYW”

Zdrada małżeńska, zbrodnia, cenny pierścionek spływający krwią.

Aleksandra otrzymuje od swojego kochanka drogocenny pierścionek. Wkrótce
zostaje zamordowana. Czy zbrodnia ma coś wspólnego z wyjątkową biżuterią?
Celina Stefańska – prywatna detektyw, która przypadkowo trafia na miejsce
morderstwa postanawia wszcząć dochodzenie.

Śledcza stawia przed sobą jeszcze jedno trudne zadanie. Wobec nieudolności policji, postanawia odnaleźć morderców swoich rodziców i raz na zawsze zamknąć
tę trudną sprawę. Czy Celinie uda się dotrzeć do bolesnej prawdy? Czy odkryje,
kto stoi za traumą, z którą musi się borykać?
Nowa powieść mistrzyni kryminału psychologicznego!

Agnieszka Lis „POCZTÓWKI”

PIERWSZA SERIA AGNIESZKI LIS!

Wakacje na Wyspach Kanaryjskich w styczniu, kiedy w Polsce jest szaro i zimno, wydają się strzałem w dziesiątkę. Słoneczne plaże, piękne widoki, hotel all
inclusive. Żyć, nie umierać!
A jednak i w słonecznym raju nie zawsze może być idealnie. Trudno powstrzymać się od złośliwych komentarzy, widząc turystkę w zbyt skąpym stroju czy
małżeństwo objadające się w hotelowej restauracji. Gdy okazuje się, że przewodnik testuje nową trasę, w której nie ma ani widoków ani wygód, maski opadają
– do głosu dochodzą najgłębiej skrywane sekrety i ukrywane latami kłamstwa.
Bohaterowie będą zmuszeni spojrzeć w głąb siebie i odkryć swoje prawdziwe ja.

Agnieszka Lis w swojej nowej powieści kreśli wyraziste portrety psychologiczne.
Pokazuje jakie emocje rodzą się w nas, gdy wymarzone wakacje zamieniają się
w nieporozumienie.
Czy ten urlop na zawsze zmieni życie bohaterów?

To spełnianie małych - wielkich marzeń
naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa...
... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei
Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są marzenia
dzieci przebywających w Hospicjum z perspektywy wieloletniego
doświadczenia, odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste.
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. Najprostsze…”.
Biorąc sobie te słowa głęboko do serca i obserwując
Podopiecznych i ich Rodzeństwo postanowiliśmy zrobić wszystko,
aby tworzyć dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.
TAK POWSTAŁ PROJEKT ALMARZENIA.
Chcesz pomóc, dołącz do nas!

"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
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Lipiec z 16 Kilo Błota

Już za kilka dni ruszamy na kolejną edycję dwudniowej trasy: Podwójne Uderzenie#4,
będzie się działo!
Tymczasem za nami pierwsza, ale nie ostatnia w tym roku nocna
impreza. Nocne wyjazdy mają wyjątkowy klimat, już rozstając się
z uczestnikami pod koniec wyjazdu „Północ o północy” myśleliśmy
o trasie na „Wschód o wschodzie słońca”.
Wystartowaliśmy w sobotę o zmroku i pożegnaliśmy się gdy słońce od ponad godziny swoimi promieniami ogrzewało okolicę. Ciepły
wieczór, zróżnicowana, miejscami bardzo wysuszona przez upały
trasa oraz przede wszystkim bardzo wesoła, wytrwała i zdeterminowana załoga to wybuchowa mieszanka zapewniająca emocjonujący wyjazd.
Około 2 w nocy mieliśmy pauzę na kiełbaskę i pieczone ziemniaki z ogniska, co dało nam siłę na dalszą część nocy i w ten sposób
o 4:58 podziwialiśmy wschód słońca wychylającego się znad lasu
w Górach Bydlińskich. Następnie pojechaliśmy zmyć trochę błota
z podwozi podróżując rzeką aby o 6 rano udać się na zasłużony sen :-)
Nie obyło się bez awarii, zerwana poduszka silnika we Fronterze,
wysuszony układ chłodzenia w Galloperze, wykończone akumulatory i zgrzane wyciągarki. To i inne drobiazgi szybko usunięte na
trasie jak zawsze potwierdziły sprawność i wzajemną nieocenioną
pomoc uczestników. Nie obyło się również bez mniejszych i większych uszkodzeń, na szczęście jedynie lakierniczo blacharskich co
nie wpłynęło na mobilność pojazdów, natomiast trzeba przyznać że
kierowcy bardzo twardo walczyli na trudnych podjazdach :-)
Panujące od wielu tygodni upały wysuszyły wiele błotnych odcinków, spowodowały natomiast że każda piaszczysta przeszkoda
stała się zacznie trudniejsza do pokonania. Największym utrudnieniem chyba jednak wszędzie były całe tumany wszędobylskiego
kurzu, naprawdę podziwiam wszystkich na końcu kolumny a szczególnie zamykającego kolumnę za wytrwałość :-) Pełna galeria
z imprezy jak zawsze na naszym profilu FB a my już nie możemy
się doczekać kolejnych nocnych odcinków.
www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2019
Kolejne wydarzenie w ramach naszego święta gminy (XVI Dni Gminy Wielka Wieś) odbyło się w sobotę
29 czerwca na boisku w Wielkiej Wsi. W zawodach wzięły udział - 4 drużyny młodzieżowe MDP, 2
drużyny kobiece i 7 drużyn dorosłych OSP.
Gratulujemy wszystkim druhom ochotnikom i dziękujemy za tak
liczne reprezentowanie swoich jednostek! Wyniki: OSP kobiety:
I m-ce – OSP Bębło, II – OSP Tomaszowice, OSP seniorzy: I –
OSP Wielka Wieś, II – OSP Bębło, III – OSP Biały Kościół, IV
– OSP Będkowic, V – OSP Tomaszowice, VI – OSP Modlnica,
VII – OSP Modlniczka, MDP : I – OSP Wielka Wieś, II – OSP
Biały Kościół, III – OSP Modlnica, IV - OSP Będkowice.

Rocznica pacyfikacji wsi Łazy
16 lipca to data kolejnej rocznicy pacyfikacji wsi Łazy,
w tym roku mija 76 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, które głęboko zapadły w pamięć wszystkich
mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie
pamięci o historii naszej Gminy oraz ofiarach, jakie ponieśli jej mieszkańcy.
W tym roku obchody rocznicy
odbyły się w niedzielę, 14
lipca. Podczas Mszy świętej
modlono się za ofiary pacyfikacji, ksiądz proboszcz przypomniał przebieg tamtych
wydarzeń.

Po Mszy Świętej nastąpiło
uroczyste złożenie kwiatów
i zniczy pod pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz Gminy i Powiatu Krakowskiego. Powiat
reprezentował p. Tadeusz Nabagło, członek zarządu, zaś
władze Gminy Wójt Tomasz

Gwizdała, przewodniczący
Rady Gminy Robert Bąbka
oraz radni. Kwiaty złożyły
także delegacje: KGW z Łaz,
Sołtys wraz z radą sołecką,
przedstawiciele OSP Łazy.
vv www.jerzmanowice-przeginia.pl

DO SPRZEDANIA

Dwurodzinny dom
do zamieszkania
od zaraz w pięknej
miejscowości Okleśna,
gm. Alwernia,
na działce 13 a.

Okazyjna cena! 365 tys. PLN!

tel. 696 595 118
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl

OFERUJEMY:






OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE
DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)



ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ
AUTOMATYCZNYM)






ROLETKI MATERIAŁOWE
ŻALUZJE PLISOWANE
OGRODY ZIMOWE
MOSKITIERY

Mocne wejście – kilka pomysłów na aranżację strefy wejściowej
Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – głosi słynne powiedzenie. I trudno się z nim nie zgodzić. Dlatego warto zadbać o dobre
wejście – i to dosłownie. To w końcu ta część posesji, z której korzystamy nie tylko my, ale także nasi goście. Warto zatem poświęcić jej
więcej uwagi i zaaranżować w taki sposób, by godnie reprezentowała dom i jego mieszkańców.
Strefa wejścia łączy przestrzeń
całkowicie prywatną z dostępną
dla wszystkich przestrzenią ulicy,
stanowiąc jednocześnie zapowiedź tego, co skrywa domowe
zacisze. Nie musi zatem, a wręcz
i nie powinna być nudna. Odpowiednio dopasowane designem
wejście będzie nie tylko piękną
ozdobą budynku, lecz także zadecyduje o tym, jak będzie on
postrzegany.
Postaw na grę zespołową

Jak zatem zaprojektować niebanalne wejście przyjemne dla oka?
Odpowiedź jest prosta – zagrać
kolorem i ciekawą fakturą. W tym
kontekście dobrym rozwiązaniem
będzie kamienień elewacyjny,
który dzieki swojej różnorodności stawarza wiele możliwości
aranżacyjnych! To detal przyciągający spojrzenia. Możesz nim
wykończyć całą frontową ścianę
lub tylko jej fragmenty, wydzielając w ten sposób strefy funkcjonalne domu oraz podkreślając
elementy ozdobne. Klarowny
podział to droga do prawidłowej
identyfikacji przestrzeni. Dzięki
temu nasz dom będzie odbierany
jako świetnie zorganizowany
i rozplanowany. Warto przy tym
również pamiętać o praktycznej
stronie takiego rozwiązania.

dziej wytrzymałe materiały –
zaznacza Robert Szybiak z firmy
Stegu i dodaje: – Kamień elewacyjny stanowi efektowne tło dla
takich elementów jak drzwi czy
okiennice i wpływa na estetyczny
wymiar aranżacji, a przy tym jest
niezwykle trwały i odporny na
czynniki zewnętrzne.

Niezależnie od tego, w jakim stylu
zbudowany jest nasz dom, strefa
wejściowa powinna wyglądać
estetycznie, dobrze się prezentować i zachęcać do odwiedzin.
Pamiętaj przy tym jednak, by
sposób jej wykończenia był spójny
z koncepcją całego budynku,
dlatego wzór i kolor płytek dobierz względem tynku, stolarki,
dachu czy nawierzchni w obrębie
posesji. Możliwości jest wiele.
Znakomitym sposobem na wyeksponowanie strefy wejściowej
będzie okładzina z kamienia dekoracyjnego, tworząca ramkę
wokół drzwi.
W ciepłym klimacie

Lubisz wyraziste akcenty w aranżacji, a przy tym należysz do
miłośników wakacyjnych klimatów? Rozważ przełamanie
tynkowej bieli kamieniem dekoracyjnym w ciepłej, rudej tonacji,
np. Grenada w odcieniu russet,
inspirowana andaluzyjskim kra– Strefa wejścia, z racji funkcji jobrazem i przywodząca na myśl
jaką pełni, każdego dnia na- urokliwe miasteczka południowej
rażona jest na przypadkowe Hiszpanii.
obicia oraz inne uszkodzenia. Jeśli natomiast bliższe są ci barDlatego, nawet jeśli decydujemy dziej tradycyjne rozwiązania,
się wykończyć elewację tynkiem, zamiast płytek naśladujących
w miejscach podwyższonego kamień naturalny, możesz zastoryzyka warto postawić na bar-

Płytka ceglopodobna CAMBRIDGE 10

sować płytkę cegłopodobną, np.
nietuzinkową Cambridge.

– Mocny efekt zapewni nam
zestawienie kamienia dekoracyjnego z kostką brukową w zbliżonej tonacji. Oprócz harmonii
aranżacyjnej i czytelnego wydzielenia stref, projekt zyska jeszcze
większą wyrazistość – podpowiada ekspert z firmy Stegu.

Kamień dekoracyjny NEPAL

wacją detale jak drzwi, okiennice
czy brama garażowa.
Prosta elegancja

W minimalistycznych stylizacjach
zawsze sprawdzi się biel okraszona szarością. np. utrzymaną
w kolorystyce skały wulkanicznej,
jaką oferuje kamień elewacyjny
Umbria 1. Nieregularna łupana
faktura płytki ożywi projekt,
nadając mu więcej dynamizmu.
Balans doskonały
Wolisz bardziej zrównoważone Całości dopełnią oszczędnie dopołączenia? Nic trudnego! Sięgnij brane dodatki – proste kinkiety
po neutralne, stonowane barwy czy donice. Rozlokowane syna elewacji. Świetnie sprawdzą się metrycznie podkreślą harmowszelkiego rodzaju beże. Strefę nijny i uporządkowany charakter
wejścia uwydatni kamień deko- aranżacji.
racyjny o ciekawej strukturze. Strefa wejściowa to wizytówka
Dobrany pod kolor tynku – np. domu i jego mieszk ańców,
Nepal 1, zapewni pożądany ład świadcząca o ich guście oraz
i harmonię.
wyczuciu smaku. Warto dobrze
– Dążąc do pełnej spójności aran- przemyśleć aranżację tej przeżacyjnej, możemy tym samym strzeni, by zawsze była przykamieniem dekoracyjnym wy- jaznym miejscem, które od progu
kończyć ogrodzenie wokół naszej serdecznie wita i zaprasza gości
posesji – dodaje Robert Szybiak. do delektowania się designem
wnętrz.
By całość nabrała wyrazu, warto
vv www.stegu.pl
pokusić się o kontrastujące z ele-

Kamień dekoracyjny UMBRIA

Kamień dekoracyjny GRENADA

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.

Nowa cena: 1.290 tys. PLN.

Cena: 365 tys. PLN

Cena: 420 tys. PLN.

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym
widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w Rudawie, działka 9 a.
Nowa cena: 349 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
dwurodzinny dom 160 m kw.
w Rudnie na w pełni
budowlanej działce 29 a.
Cena: 395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Cena: 419 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
przepięknie położona działka
budowlana 23 a w Baczynie
(administracyjnie Sanka).
Cena: 230 tys. PLN.

przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu
budowlanym działka o pow. 8,5 a w
Miękini gm. Krzeszowice. Dojazd drogą
asfaltową gminną.

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw w stanie surowym
w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne
miejsce, rozległe widoki.
Cena: 249 ty. PLN.

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 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 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Rudawie, działka 19 a. Nowa cena: 349 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 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 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 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.
20. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Nowa cena: 1.290 tys. PLN.
21. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
22. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Nowa cena: 370 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

przepiękne miejsce.

DO SPRZEDANIA
odrębne mieszkanie ok. 90 m
kw. w domu w Nowej Górze,
z garażem i pomieszczeniem
gospodarczym.
Cena: 170 tys. PLN.

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

Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 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 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Cena: 215 tys. zł.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
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DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Nowa cena: 65 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.

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom ok. 300 m kw
Tenczynku, położony na pięknie
zaaranżowanej działce 14 a.
Cena: 1.370 tys. PLN.

40. 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.
41. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 65 tys. PLN.
43. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
44. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
45. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
46. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
47. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
48. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
49. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
50. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
51. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
52. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
53. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
54. Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
55. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 270 tys. PLN.
56. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
57. Działka budowlana 35 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 350 tys. zł.
58. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
60. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
61. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
62. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
63. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
64. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 tys. PLN.

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

71. 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.
72. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
74. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
75. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
76. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
77. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
78. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW
79. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób.
Cena: 800 zł/m-c.
80. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
81. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
82. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
83. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
84. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.

Szczegóły: tel. 796-351-499

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

KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ
CHRZANÓW
Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„KRÓL LEW” 2D/3D dubbing PREMIERA
• 19.07 godz. 10.00 – 2D, 15.00– 3D, 17.30 – 2D, 20.00 – 2D •
• 20.07 - 1.08 godz. 15.00– 3D, 17.30 – 2D, 20.00 – 2D • 2.08 - 3.08 godz. 15.30 – 2D •
• 4.08 – godz. 13.30 – 2D • 5.08 –8.08 godz. 15.30 – 2D •
czas projekcji: 120 min.; prod. USA – b/o; gatunek: animacja/familijny; reżyseria: Jon Favreau
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.
ANDRÉ RIEU THE MAASTRICHT 2019 (ZATAŃCZMY)
- retransmisja koncertu PREMIERA
4.08.2019r. godz. 16.00
produkcja: Belgia; gatunek: koncert; czas projekcji: około 170 min.
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
„PANDA I BANDA” 2D, dubbing
9.08.2019 godz. 10.00
czas projekcji: 90 min.; prod. Rosja/USA – b/o; gatunek: familijny/animacja; reżyseria: Natalya Nilova
Cena biletu: 7 zł.
„SZYBCY I WŚCIEKLI: HOBBS I SHAW” PREMIERA
• 2.08 - 3.08 godz. 17.45, 20.15 • 4.08 godz. 19.00, 21.15 • 5.08 - 8.08 godz. 17.45, 20.15 •
• 9.08 - 11.08 godz. 15.15, 17.45, 20.15 • 12.08 - 14.08 godz. 16.30, 19.00 •
czas projekcji: 120 min.; prod. USA/W.B. – 12 lat; gatunek: akcja; reżyseria: David Leitch
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł. ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„AGENT KOT” 2D, dubbing
• 16.08.2019 o godz. 10.00 •
czas projekcji: 90 min.; prod. Belgia/Niemcy – b/o; gatunek: familijny/animacja
cena biletu: 7 zł.
„TAJEMNICA OJCA PIO” PREMIERA
• 16.08 – 29.08.2019 godz. 15.00 •
czas projekcji: 80 min.; prod. Włochy – 10 lat; gatunek: dokument; reżyseria: José Maria Zavala
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)
„PEWNEGO RAZU W… HOLLYWOOD” PREMIERA
• 16.08 – 29.08 godz. 16.30, 19.45 • 30.08 – 5.09 godz.19.00
czas projekcji: 160 min.; prod. USA/W.B. – 16 lat; gatunek: dramat/kryminał; reżyseria: Quentin Tarantino
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)
„ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DŻUNGLI” 2D dubbing
• 22.08.2019 godz. 10.00 •
czas projekcji: 92 min.; prod. Chiny/Francja – b/o; gatunek: przygodowy/animacja
cena biletu: 7 zł.
„TOY STORY 4” 2D/3D dubbing
30.08 – 5.09.2019 godz. 15.00 - 3D dubbing, 17.00 - 2D dubbing
czas projekcji: 100 min.; prod. USA – b/o; gatunek: animacja/familijny; reżyseria: Josh Cooley
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.

OTWIERAMY BOISKA NA WAKACJE
Wakacje to czas zabawy, uśmiechu i spotkań się z rówieśnikami. Dlatego też chcąc
wyciągnąć dzieci sprzed komputerów i zapewnić im możliwość aktywnego spędzenia czasu - zapraszamy Je na boisko!
Decyzją Wójta Gminy wszystkie gminne boiska wielofunkcyjne na okres wakacji są
otwarte dla naszych dzieci i młodzieży wg poniższego harmonogramu:
• Bebło – 9.00 – 20.00
(cały tydzień)

• Wielka Wieś - 9.00 –
20.00 (cały tydzień)

• Czajowice – 9.00 –
20.00 (cały tydzień)

• Modlnica – (pon. – pt)
8.00 – 16.00; (sob. –
niedz.) 9.00-20.00

• Biały Kościół – 9.00 –
20.00 (cały tydzień)

• Modlniczka – (pon.
– pt) 9.00 – 17.00;
sobota: 10.00 - 20.00;
niedziela: 12.00
- 17.00

Boisko do siatkówki plażowej/piłki nożnej (beach soccera) przy Urzędzie – ogólnodostępne – sport zgodnie z załączonym harmonogramem na stronie www. wielka-wies.pl
Zachęcamy do korzystania!

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2” (dubb. pl)
• 17.07, 18.07 – 16:00 •
czas trwania: 86 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„OSZUSTKI” (napisy pl)
• 17.07, 18.07 – 18:00 •
czas trwania: 90 min., komedia, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„ANNABELLE WRACA DO DOMU” (napisy pl)
• 17.07, 18.07 – 20:00 •
czas trwania: 106 min., horror, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„KRÓL LEW” (dubbing pl)
• 19.07, 25.07, 30.07 – 2D 16:00, 3D 18:30 • 20.07, 28.07 – 3D 14:00, 2D 16:30, 2D 19:00 •
• 21.07, 27.07 – 2D 14:00, 3D 16:30, 2D 19:00 • 23.07, 01.08 – 2D 16:00, 2D 18:30
• 24.07, 26.07 – 3D 16:00, 2D 18:30 • 31.07 – 3D 16:00, 3D 18:30 • 02.08 – 3D 17:15 •
• 03.08, 04.08, 07.08, 08.08 – 2D 17:15 • 06.08 – 3D 17:15 •
czas trwania: 118 min., animowany, USA; Cena biletów - 2D - 16 zł i 14 zł, 3D - 22 zł i 19 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.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

KARIM

Kiedy pod naszą opiekę trafia duży i nie najmłodszy pies, wiemy, że może być problem z adopcją,
a jeśli już ktoś zadzwoni, to zapyta czy szczeka i czy nadaje się do pilnowania podwórka, placu
budowy itp. Szanse znalezienia dużemu samcowi dobrego domu są naprawdę małe. Ogłaszamy
w nieskończoność, licząc czasami tylko na cud... Karim trafił do nas po śmierci jedynego opiekuna.
To miły, serdeczny i przyjaźnie nastawiony do ludzi pies. Cichy, nie zabiegający o uwagę, tak jakby
myślał, że to co go spotkało to chwilowe, że zaraz przyjdzie znajomy człowiek i zabierze do domu.
Karim ma około 6-7 lat, waży 27 kg. Tęskni i czeka... Od siedmiu miesięcy... Może Ty będziesz
sprawcą cudu, a zyskasz przy tym przyjaciela na całe życie? Tel. 783553197.
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DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁÓW

DOM 340 M KW
PLUS GARAŻ 54 M KW

W CHRZANOWIE

NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

NOWA CENA:
1.290 tys. PLN

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA

Dwurodzinny dom
w Rudnie k. Tenczynka,
160 m kw
+ wolnostojący garaż
na w pełni budowlanej
działce 29 a.

Cena: 395 tys. PLN.

tel. 696 595 118

LUSIA

Trafiła do nas kilka miesięcy temu razem z matką. Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy im wspólny dom.
Czekaliśmy aż matka Lusi otworzy się do ludzi, ale ona nadal jest zupełnie wycofana. Nie nadaje
się na tę chwilę do adopcji. Lusia - zupełne przeciwieństwo. Serdeczna, kontaktowa i pozytywnie
nastawiona do świata zewnętrznego. Bardzo energiczna, uwielbia zabawę z innymi psami. Relacji
z kotami nie znamy. Lusia jest młodziutka (około 3 lata), waży 15 kg (na zdjęciach wygląda na większego psa). Sunia czeka na kochający, odpowiedzialny dom. Tel. 783553197.

FUDŻI

Przyjedź pani po tego psa zanim ktoś łeb mu ukręci! Kury ludziom kradnie. Do człowieka nie podejdzie, a po płotach chodzi jak kot. Pojechałam... Nieufny i ostrożny... Po zamknięciu w kojcu potrzebował 15 minut, by rozbroić dach, przeskoczyć 2,5 m ogrodzenie i uciec. Kiedy po niespełna
godzinie wrócił na teren przytuliska przez otwartą bramę wiedzieliśmy, że to jeden z inteligentniejszych psów, jakie przyszło nam poznać. Jaki jest Fudżi teraz, po roku pobytu u nas? Odzyskał
zaufanie do ludzi, jest łagodny, serdeczny, nigdy nie wykazał agresji. Ma około 4 lata, waży 25 kg.
Fudżi czeka na ludzi, którzy go pokochają. 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.

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR
• 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

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

MATYLDZIA

(w schronisku Psie Pole czeka też na nowy dom wiele innych kotków starszych i młodziutkich)
Przedstawiamy Matyldzię - prześliczną czarną kotkę, która trafiła pod naszą opiekę wraz z mamusią
i rodzeństwem. Obecnie Matyldzia ma około 12-13 tygodni, ma piękne miodowe oczka, ale widać
w nich także odrobinę zieleni. Matyldzia super bawi się z rodzeństwem, chętnie daje się głaskać,
jak każdy mały kociak - lubi bawić się myszkami i piłeczkami. Kotka korzysta z kuwety, jest czyściutka. Ma duży apetyt i szybko przybiera na wadze. Bardzo prosimy o dobry dom dla Matyldzi.
Kotka szuka domu niewychodzącego.

PUDEREK

Przedstawiamy Puderka - super sympatycznego, milutkiego białego pieska. Puderek jest niewielki,
waży niespełna 10 kg. Piesio nie ma jeszcze nawet roku. Psiak jest szczupły, na dłuższych łapkach,
ma niesamowicie przyjazne, wesołe i pogodne usposobienie. Bardzo chętnie przytula się do opiekunów, wystawia brzuszek do głaskania, rozdaje całusy. Można go bez problemu wziąć na ręce.
Puderek ładnie chodzi na smyczy. Prawdopodobnie piesio nie miał najłatwiejszego startu w życiu,
ale szybko zapomina o tym, co złe i zmienia się z psiaka nieśmiałego w wesołego i uśmiechniętego
towarzysza człowieka. Bardzo prosimy o dom dla Puderka. To wspaniały i fantastyczny psiak. Zasługuje na kochającą rodzinę.

FALUSIA

Przedstawiamy Falcię - piękną, małą, kremową sunię, miłą, kochaną i młodziutką, która wraz
z dwójką maluszków trafiła pod naszą opiekę. Na razie Falcia jest odrobineczkę nieśmiała, ale super
miła do ludzi. Przytula się, rozdaje całusy, wystawia brzuszek do głaskania, a jej krótki ogonek porusza się z oszałamiającą prędkością. Falusia opiera się o opiekuna, a jej tył przechyla się radośnie
z lewej na prawą, z prawej na lewą, pokazując ogromną radość. Bez wątpienia możemy powiedzieć,
że Falusia jest jedną z najłagodniejszych psinek w naszym schronisku. Falcia waży około 9 kg, ma
około 1 roku. Coraz ładniej chodzi na smyczy, a niedługo powinna już pięknie spacerować przy
nodze. Falusia jest tak kochaną i czarującą, łagodną sunią, że nie sposób jej nie uwielbiać. Bardzo
prosimy o kochający dom.
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 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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Informacje, Reklamy
POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
DO DOMU BIURA I SKLEPU

• MONTAŻ - NOWE MODELE
• SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY
• NAPRAWY

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM

Nawiążemy współpracę z firmami instalacyjnymi (elektryka, c.o., wod-kan,
budowlanymi) w zakresie instalacji nowych urządzeń.
Nie wymagamy uprawnień f-gazowych. Szczegóły i 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 •

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

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

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.

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach
RESTAURACJA AGROTURYSTYCZNA
Radwanowice, ul. Pstrągowa 1
DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?

• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla ﬁrm
do 150 osób w okresie letnim,
do 50 osób w okresie zimowym
• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży
codziennie oprócz świąt: 800-1600

- 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

•
•

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

•
•
•
•
•
•

DO SPRZEDANIA

•
•

• przyjęcia nie tylko na podstawie ryb

Restauracja czynna codziennie:

•
•
•

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

Niepowtarzalna posesja w malowniczym miejscu na granicy
Czułowa i Baczyna - dom 240 m kw, garaż 50 m kw,
domek ogrodowy 25 m kw, na pięknie zaaranżowanej działce 60 a.
Cena: 950 tys. PLN.

Kontakt: 696 595 118

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

