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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 po-
wstaje Klub „Cztery Pory 
Poezji” im. Marty Dąbkow-
skiej. Chcielibyśmy cztery 
razy w roku spotykać się z po-
etami, ich twórczością, muzyką  
i  piosenką poetycką. 
Pierwsze spotkanie z tego cyklu 
odbędzie się 12 września 2019 
r., a gościć będziemy jedną 
z najwybitniejszych poetek 

współczesnych Ewę Lipską, 
autorkę kilkudziesięciu to-
mików poetyckich, laureatkę 
wielu nagród, w tym ostatnio Po-
etyckiej Nagrody Silesius za ca-
łokształt twórczości. Klub będzie 
prowadziła Teresa Nowak.
Już teraz zapraszamy na to nie-
zwykłe wydarzenie do Biblioteki 
Miejskiej w Krzeszowicach 12 
września o godz. 18.00.

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!

 530 781 146

Krzeszowice

Baza, organizacja, inspiracja. Przygotuj pokój dla ucznia
Koniec przedszkola i pójście do szkoły to dla kilkulatków jedna z najpoważniejszych zmian w życiu. 
W przypadku starszych dzieci, powrót do niej po wakacjach również bywa ogromnym przeżyciem. 
Trzeba więc zadbać o to, by dzieci dostały odpowiednie wsparcie – zarówno pod względem emo-
cjonalnym, jak i praktycznym. 
W tym pierwszym przypadku 
najważniejsze jest, by roz-
mawiać z naszym uczniem, cier-
pliwie rozwiewać jego wątpli-
wości (kto z nas jako dziecko nie 
zadawał sobie przed 1 września 
pytania, „a co, jak nikt nie 
będzie mnie lubił?”), w razie po-
trzeby uspokajać i zachęcać do 
szkoły (odwołując się do tego, 
co lubi najbardziej, np. „Na pla-
styce poznasz nowe techniki 
malowania”, „Będziecie chodzić 
na wycieczki do parku i kina”, 

a „Na WF-ie nieraz rozegrasz 
prawdziwy mecz piłki nożnej 
z całą drużyną”).  

Baza 
Mentalne przygotowanie dziecka 
do zmiany jest podstawą, ale nie 
możemy oczywiście zapominać 
o tym, by miało odpowiednie wa-
runki do nauki. Nawet, jeśli dzieli 
pokój z rodzeństwem, biurko 
z dostosowanym do jego wzrostu 
krzesłem, to mus. To na tym sta-
nowisku – w miarę postępu edu- ciąg dalszy na str. 2

droga na Kaszów droga na Kraków

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW 

BOLIX oraz KNAUF

otwarte: pn - pt 600 - 1800 Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

Tynk silikonowy

130 zł
za wiadro

Ecoside
25 kg

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

DOM W NOWEJ GÓRZE KOŁO KRZESZOWIC  
DO ZAMIESZKANIA OD ZARAZ, OK. 100 M KW.  

PLUS PODDASZE DO WYKOŃCZENIA OK. 130 M KW., 
PLUS WARSZTAT OK. 150 M KW, DZIAŁKA 6 A.

CENA: 380 tys. PLN. 
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

• stylizacja, naprawa 
• zamówienia indywidualne 
• malarstwo

Przeczytaj artykuł na str. 2

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

tel 577 612 746  •  www.kjart.pl

Meble PRL
Vintage

DO SPRZEDANIA

Szczegółowe informacje 
pod numerem tel.: 796 351 499

Trzy działki budowlane 
w Tenczynku 

w atrakcyjnych cenach
o pow. 14 a; 17,5 a; 24,5 a;

Ceny odpowiednio: 
125 tys. zł; 161 tys. zł; 219 tys. zł.

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia
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Garncarz i kanarek
Dawno temu, w Zalasiu, żył garncarz. Był on bardzo 
dobry dla ludzi, ale też był biedny. Chciał mieć 
zawsze kanarka, jednak nie było go na niego stać. 
Pewnego razu, gdy siedział wie-
czorem w swojej chacie, pomyślał, 
że ulepi sobie kanarka. Podszedł 
do małego stołu w jego pracowni 
i chwycił kawałek gliny. Zaczął 
formować ją na kształt ptaka. 
Po kilku minutach stworzył gli-
nianego kanarka. Garncarz zo-
stawił figurkę do wyschnięcia 
i poszedł przyrządzić sobie coś 
do jedzenia. Następnego dnia, 
gdy glina już wyschła, wsadził 
ją do pieca garncarskiego. Roz-
palił piec i zabrał się do formo-
wania garnków. Nagle piec zgasł. 
Z jego wnętrza dobiegł cichy 
śpiew. Garncarz wstał zaskoczony 
i otworzył piec. W środku pieca 
siedział mały kanarek. Garncarz 
chwycił go i z niedowierzaniem 
mu się przyglądał. Bardzo się 
ucieszył, bo zawsze marzył o ka-
narku. Posadził go na poręczy 
krzesła. Ptaszek nie uciekał. 

Garncarz szybko dokończył 
garnek, który wcześniej lepił 
i dał kanarkowi trochę okruszków 
chleba. Kanarek zjadł i zaczął 
śpiewać. Garncarz zachwycił 
się tym śpiewem. Następnego 
dnia wybrał się do wioski na targ 
kupić trochę desek. Gdy wrócił 
do domu, zrobił z kupionych 
wcześniej desek kanarkowi małą 
klatkę. Potem ulepił mu dwa małe 
garnuszki, jeden na wodę, a drugi 
na ziarna. Potem zabrał się za le-
pienie następnego garnka, przy 
śpiewie kanarka. Nigdy nie pra-
cowało mu się tak dobrze jak teraz 
przy śpiewie jego ptaszka. Od tej 
pory garnki, które robił garncarz 
były piękniejsze, a na niektórych 
robił różne wzory. Stało się to za 
sprawą kanarka.

 v Jan Papiernik 
Kl. III a r. szkolny 2016/2017  

Szkoła Podstawowa w Tenczynku

kacji – będzie spędzać coraz 
więcej czasu, więc musi być mu 
wygodnie. – Niezbędnym ele-
mentem bazowym jest też lampka 
– najlepiej, by miała możliwość 
regulacji. Nie tylko będzie 
„rosnąć” razem z dzieckiem, 
ale też da mu pole do manewru 
– prace plastyczne, wycinanie, 
klejenie figur z papieru na ma-
tematykę – to wszystko wymaga 
przecież „profesjonalnego”, do-
pasowanego do potrzeb małego 
konstruktora, oświetlenia – pod-
powiada ekspertka marki KiK.

Organizacja
Biurko, krzesło i lampka to ab-
solutna baza. Warto ją uzupełnić 
o kilka praktycznych rozwiązań, 
które nie tylko ułatwią dziecku 
codzienne funkcjonowanie, ale 
też nauczą je porządku i orga-
nizacji. Kiedy obowiązków za-
cznie przybywać, te umiejętności 
bardzo mu się przydadzą.  – Na 
początek wystarczy pojedynczy 
haczyk zamocowany na nodze 
lub bocznej ścianie biurka albo 
niewielka półeczka z kilkoma 
uchwytami. Ustalmy z naszym 
uczniem, że codziennie po szkole 
będzie odwieszać na niego plecak. 
W ten sposób zawsze będzie wie-
dział, gdzie go szukać, a my nie 
będziemy się denerwować, że 
znów się o niego potykamy. Na 
pozostałe haczyki może od-
wieszać np. worek na kapcie czy 
strój sportowy – podpowiada 
specjalistka KiK.  By blat biurka 
szybko nie zmienił się w stragan 
pełen mniej lub bardziej po-
trzebnych rzeczy, zainwestujmy 

też w organizer. – Taki z prze-
gródkami, małymi półeczkami 
lub szafeczkami. Dzięki niemu 
nasz uczeń będzie miał wszystko 
pod ręką i nauczy się odkładać 
swoje rzeczy na miejsce, a na 
biurku będzie panował porządek.   

Inspiracja
 Bez krzesła trudno odrabiać 
lekcje, ale inspirujące i uprzyjem-
niające naukę gadżety w pokoju 
też pomagają dziecku w roz-
wijaniu się. – Kreatywność jest 
bardzo ważna i można ją po-
budzać na wiele sposobów. Ko-
lorowy fartuszek z ulubioną 
bajkową postacią na pewno bar-
dziej zachęci małą artystkę do 
malowania i innej twórczości, 
niż nerwowe spojrzenia mamy, 
która w głowie już robi pranie 
poplamionych farbami ubrań. 
A może nasze dziecko „lubi cy-
ferki i literki”? Sprawmy mu nie-
wielką tablicę i pudełko kredy. 
Zamiast powtarzać obliczenia 
w pamięci czy na kartkach ze-
szytu, będzie mogło rysować 
wynik na jej powierzchni, a przy 
okazji poćwiczyć pisanie. Zu-
pełnie, jakby miało swoją małą 
klasę we własnym pokoju – su-
geruje ekspertka marki KiK. 
Wyobraźnię mogą pobudzać też 
przedmioty niezwiązane bez-
pośrednio z nauką. Wzorzysta 
pościel w ukochane kucyki 
może posłużyć jako inspiracja 
do tego, by wieczorem tworzyć 
o nich wspólnie kolejne opowieści 
i przygody. Starszemu dziecku 
może za to bardziej przypaść do 

gustu obraz na ścianie z funkcją 
podświetlenia.  
Jak widać, przygotowanie pokoju 
dla ucznia wcale nie musi być 
kosztowne. Kilka umiejętnie 
dobranych i wykorzystywanych 
drobiazgów może pomóc dziecku 
rozwijać cenne umiejętności i jed-
nocześnie sprawić, by nauka koja-
rzyła mu się z czymś przyjemnym, 
a nie tylko z obowiązkiem. Naj-
ważniejsze, by zwłaszcza na po-

czątku długiej i niełatwej przecież 
drogi, jaką jest edukacja, maluch 
wiedział, że ma nieograniczone 
wsparcie i doświadczenie rodzica. 
Meble czy przedmioty są – tylko 
i aż – pomocą, najistotniejszy 
pozostaje nasz czas i poświęcona 
dziecku.

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

CIĄG DALSZY ZE STR.1

Baza, organizacja, inspiracja.  
Przygotuj pokój dla ucznia

„Piękno na co dzień i dla wszystkich”
Idea ta, przyświecająca twórcom Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, który powstał w 1950 r. z inicjatywy 
Wandy Telakowskiej, wydaje się być ponadczasowym hasłem. Powstanie IWP było początkiem okresu, 
w którym artyści odnajdujący się w powojennej rzeczywistości, chętnie szukali inspiracji w zachodnim wzor-
nictwie, czerpiąc z niego pomysły na wykorzystywanie nowych materiałów, rozpoczęli prace nad rodzimymi 
projektami wyposażenia wnętrz na przemysłową skalę.
Zaledwie rok wcześniej, bo w 1949 r powstała 
znana nam wszystkim Cepelia, czyli centralny 
związek spółdzielni rękodzieła, mająca czuwać 
nad estetycznym poziomem wytwarzanych 
przedmiotów, miała utrwalać tożsamość kul-
turową narodu, współtworzyć społeczeństwo so-
cjalistyczne, a także rozwijać rękodzieło ludowe 
i artystyczne.
Zarówno zakłady produkcji przemysłowej jak 
i chałupnicwto podlegało selekcji przez specjalną 
Komisję Kwalifikacyjną, która czuwała nad es-
tetyką wzorów wprowadzanych do sprzedaży.
Wszechobecna kontrola, projekty wykonywane 
na zamówienie i pod bacznym okiem tere-
nowych oddziałów nadzorujących regionalne 
wytwórstwo, wszystko to wyznaczało trendy 
panujące w mieszkaniach polaków.
I tak, do najbardziej popularnych elementów 
wystroju wnętrz okresu PRL-u możemy zaliczyć 
pikasy, a wsród nich najpopularniejsze szklane 
ryby, które dumnie zwieńczały odbiorniki te-
lewizyjne. Na stołach i w witrynkach poły-
skiwały kryształowe patery, cukiernice, kie-
liszki i wazony. Bardzo popularne były gli-
niane komplety do wszelkiego rodzaju trunków, 
w mniej lub bardziej oryginalnych kształtach. 
Na regałach pojawiały się elementy kultury lu-
dowej, takie jak figurki w stylizowanych, szytych 
strojach ludowych, wełniane baranki. Ściany 
zdobiły ręcznie tkane kilimy, makatki i gobeliny, 
ceramiczne talerze malowane w kwiaty. Żadne 
mieszkanie nie mogło także obyć się bez meta-
lowych kwietników, gazetników oraz lamp sto-
jących, pełniących jednocześnie funkcje stolika.
Obecnie zauważamy powrót niektórych z tych 
przedmiotów. Cenione jest oryginalne szkło 
i ceramika z tamtego okresu, popularne są 
tkane kilimy, a kwietniki w nowej odsłonie 
podbijają nasze salony. Warto przyjrzeć się na 
nowo takim dodatkom, gdyż zróżnicowana es-
tetyka sztuki użytkowej okresu PRL-u może 
dodać indywidualnego charakteru każdemu 
współczesnemu wnętrzu.

 v www.kjart.pl

DO SPRZEDANIA

tel. 696 595 118

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.

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

tel. 696 595 118
Okazyjna cena! 365 tys. PLN!

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

DO SPRZEDANIA
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NOWA WYSTAWA W AKADEMII  
W BRONOWICACH

Od sierpnia miłośnicy sztuki mogą obejrzeć nową wystawę w Akademii 
w Bronowicach – „Art_Up”. Tym razem swoje prace dyplomowe pre-
zentują tegoroczni absolwenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Zgromadzone dzieła ukazują świat poprzez dziedziny sztuki takie jak: 
malarstwo, grafika i rzeźba.
Dziesięcioosobowa grupa tego-
rocznych absolwentów ASP to 
artyści, których łączy pokole-
niowa otwartość na współczesne 
wyzwania, a przede wszystkim 
talent, nabyte umiejętności oraz 
otwartość i twórcza inicjatywa. 
W swoich pracach prezentują 
oni swoje dokonania i warsz-
tatowy profesjonalizm, a także 
autorską wizję świata. Wysta-
wione dzieła zawierają w sobie 
wszystkie cechy charaktery-
styczne dla twórczych poszu-
kiwań najmłodszego pokolenia: 
świeżość i krytyczny realizm 
przepleciony kulturowym roz-
poznaniem. Rozległą graficzną 
formę instalacji cechują mocne 
kolory, ekspresja, dogłębne prze-
analizowane kody kulturowe, 
oryginalnie zastosowane środki 

wyrazu, warsztatowa rozpiętość 
oraz estetyczne zróżnicowanie.
Wystawa „Art_Up” w Aka-
demii w Bronowicach (Ga-
leria Bronowice, ul. Stawowa 

61) czynna będzie codziennie, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 15.00-21.00, a w soboty 
i niedziele w godz. 9.00-21.00. 
Wstęp na wystawę jest wolny.

Ruszyła pierwsza edycja Race to Racer 
Caffè Vergnano… czas na Kraków!

Czy można połączyć sportowe emocje z parzeniem kawy? Oczywiście, że tak! 8 września 
w Krakowie ruszają eliminacje do ogólnopolskiego konkursu baristycznego Race to Racer Caffè 
Vergnano. Uczestnicy powalczą o ekspres Sanremo Cafè Racer o wartości 50 tysięcy złotych oraz 
kurs jazdy sportowej z kierowcą rajdowym Michałem Kościuszko. Wyścig baristów rozpocznie 
się o godzinie 10:00 w krakowskiej Tekturze Cafe - K2O. Udział w zawodach jest bezpłatny.
Wbrew pozorom zrobienie na-
prawdę dobrej kawy to nie lada 
wyzwanie. Przygotowanie ide-
alnej filiżanki esspresso czy cap-
puccino wymaga połączenia wielu 
umiejętności z różnych dziedzin. 
Ważna jest m.in. temperatura 
parzenia, ilość użytej wody, wy-
warzenie proporcji odpowiednio 
zmielonej kawy oraz aspekt wi-
zualny. O te wszystkie szczegóły 
muszą zadbać uczestnicy  pierwszej 
edycji konkursu Race to Racer 
Caffè Vergnano. 
Zawody odbywać będą się w wy-
jątkowej sportowej formule. Ba-
riści zmierzą się w systemie pu-
charowym. Uczestnicy elimi-
nacji zostaną zestawieni w pary 
w wyniku losowania. Każdy za-
wodnik będzie miał za zadanie 
przygotować 6 wylosowanych 
kaw. Bariści będą rywalizować 
w dwójkach, wykonując zamó-

wienia równolegle. Do kolejnej 
rundy przejdzie osoba, która lepiej 
i szybciej wykonała zadanie.  Jury 
zwróci uwagę na technikę wyko-
nania i jakość napojów. Ocenie 
podlegać będzie również czystość 
stanowiska pracy i sprzętu, uzy-
skany czas oraz poprawność wy-
dania otrzymanych zamówień. 
Udział w kwalifikacjach mogą 
wziąć bariści z całej Polski, nie-
zależnie od marki kawy z którą 
pracują na co dzień.
Osoby, które zajmą dwa pierwsze 
miejsca podczas eliminacji w Kra-
kowie, otrzymają prawo do wy-
stępu w wielkim finale, który od-
będzie się w krakowskim Forum 
Przestrzenie. Dodatkowo zwy-
cięzca kwalif ikacji otrzyma 
ekspres ciśnieniowy Caffè Ver-
gnano Tre Mini oraz komplet 
dzbanków do spieniania mleka 
Barista Space. 

Pozostałe regionalne eliminacje, 
podczas których wyłonieni zo-
staną kolejni finaliści odbędą się 
19 października we Wrocławiu 
oraz 31 listopada w Katowicach. 
Wielki finał zaplanowany jest 
na 14 grudnia podczas Festiwalu 
Kawy w Forum Przestrzenie.
Zwycięzca krakowskiego finału 
Race to Racer otrzyma zapro-
szenie na kurs jazdy sportowej 
z kierowcą rajdowym Michałem 
Kościuszko oraz możliwość bez-
płatnego wypożyczenia na okres 
24 miesięcy ekspresu Sanremo 
Cafè Racer o wartości 50 tys. 
złotych!
Zgłoszeń do eliminacji w Kra-
kowie należy dokonywać mailowo 
na adres: ossowska_aleksandra@
espresso.pl. Udział w konkursie 
jest bezpłatny, ale liczba miejsc 
ograniczona. 

KUNDEL BURY I KOCURY W DWORKU
niedziela 8 września od 11.00 do 15.00 • Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2

W Twoim życiu brak przyjaciela na czerech łapach? A jest w Twoim życiu na niego miejsce? To koniecznie wybierz się w niedzielę 8 września do 
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” przy ul. Papierniczej 2. Zaczynamy o godzinie 11.00. Chcemy dać jeszcze jedną szansę bezdomnym 
psom i kotom, zabranym ludziom, którzy je krzywdzili, którzy nie dorośli by wziąć odpowiedzialność za inną istotę, w dodatku całkowicie za-
leżną od nich. Chcemy dać szansę Wam na pełniejsze życie z czworonożnym domownikiem. Jeśli macie już zwierzaka, albo chcecie by Wasze 
dzieci budowały fajne relacje ze zwierzętami to nasza impreza „Kundel bury i kocury w dworku” jest również dla Was. Poznajcie program, a na 
pewno znajdziecie coś dla siebie i Waszych bliskich również tych czterołapnych. Do zobaczenia w Dworku Białoprądnickim!

W programie:
• Adopcja psów i kotów podopiecznych: Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt, 

La Fauna - Fundacji dla Zwierząt - Interwencje i Adopcje, Fundacji Człowiek dla 
Zwierząt, Stowarzyszenia Dog Rescue Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, Fundacji „Skrzydlaty Pies”. Każda fundacja ma swoje „stoisko” i psiaki 
do adopcji 

• Małgorzata Niziołek - Warzecha z gabinetu „Nasze Zwierzaki” bezpłatnie czipuje 
psy.

• 11.30 – 15.00 warsztaty – robimy maty węchowe dla psów – Weronika Rudek  - 
uwaga! Jeśli chcecie zrobić matę wechową dla swojego psa – kupcie wycieraczkę 
w kolejnych postach pokażemy jaką i przybywajcie – najlepiej rodzinnie  

• 11.30 – 14.00  warsztaty szycia gadżetów dla zwierząt Pracownia.faron
• 11.30 – 14.00  warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzą Maria Popek i Wojciech 

Stefańczyk 
• 11.30 - 15.00 - redakcja dwumiesięcznika „Istota”,  Ekologia – Laudato Si i Stowarzy-

szenie  na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych - zajęcia  edukacyjne dla dzieci
• Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów: 
• 11.00 „Od dzieciaka dla zwierzaka” - występy dzieci 
• 11.15 Franciszek Klimek opowiada o kotach i czyta wiersze – materiał TVP Kraków
• 11.30 prezentacja psów i kotów Skrzydlaty Pies
• 11.35 Laura Gallas - Diener i terapeuci na czterech łapach z Ośrodka Terapii 

„Wsparcie” – dogoterapia, czy kundel może być terapeutą? Potem zajęcia dla dzieci 
w grupach

• 12.00 prezentacja psów i kotów - Fundacja człowiek dla Zwierząt
• 12.05 Joanna Karocka  - Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych 

– ukryte tajemnice papugarni
• 12.40 prezentacja psów i kotów - La Fauna 
• 12.45 Katarzyna Harmata  Akademia Dobrych Manier „Biały Pies” jak rozmawiać 

trzeba z psem?

• 13.10 prezentacja psów i kotów Straż Obrony Praw Zwierząt
• 13.15 Natalia van Vlerken – gabinet  Rehabilitacja z psitupem – jak dbać  o psich 

seniorów? - młodzież ze Studia Teatru, Muzyki i Tańca
• 13.35 prezentacja psów i kotów Dog Rescue
• 13.40  Agata Płonka i Lucky – pokaz kundel potrafi!
• 13. 50 występy młodzieży ze Studia Teatru, Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys 
• 14. 10 prezentacja psów Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
• 14.15  Kamila Maj pokaz Agility  
• 14. 30 Kamila Maj z CANINEQUINE - profilaktyka zdrowotna u psa okiem 

Zoofizjoterapeuty.
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Katarzyna Misiołek : Kryształowe motyle
Trzy kobiety, trzy zupełnie różne światy. Anna, cicha 
i skromna urzędniczka po czterdziestce, mieszka 
z matką, z którą nie potrafi znaleźć wspólnego języka. 
Elżbieta jest szczęśliwą żoną i współwłaścicielką ro-
dzinnego biznesu, a Izabela rozpieszczoną przez życie 
córką wziętego lekarza, która pozornie ma wszystko. 
A jednak łączy je coś, czego nigdy nie powinna prze-
żywać żadna matka – każda z nich w dramatycznych 
okolicznościach straciła dziecko.

Agnieszka Pietrzyk : Zostań w domu
Blok z wielkiej płyty, jedenaście kondygnacji, sześć-
dziesiąt cztery mieszkania, prawie dwustu lokatorów. 
W wigilijny wieczór wszyscy oni dowiadują się, że są 
zakładnikami, a próba wyjścia z wieżowca oznaczać 
będzie śmierć. Zwyczajni ludzie stają w obliczu nie-
wyobrażalnego zagrożenia, wielopokoleniowe rodziny 
zostają uwięzione w czterech ścianach. Jakie tajemnice 
rodzinne wyjdą na jaw pod presją strachu i terroru?

Michelle Obama : Becoming. Moja historia
W swoim życiu pełnym znaczących dokonań Michelle 
Obama stała się jedną z najbardziej ikonicznych i uj-
mujących kobiet naszych czasów. Jako Pierwsza Dama 
Stanów Zjednoczonych – i pierwsza Afroamerykanka na 
tym stanowisku – pomogła uczynić Biały Dom bardziej 
otwartym niż kiedykolwiek wcześniej.

Alek Rogoziński : Śmierć w blasku fleszy
Kolejna powieść księcia komedii kryminalnej! Dwójka 
przyjaciół, Mariusz i Dominika, prowadzą agencję zaj-
mującą się organizacją imprez. Kiedy otrzymują zle-
cenie przygotowania pokazu mody najpopularniejszych 
polskich projektantów, starają się zrobić wszystko, aby 
stał on się najważniejszym wydarzeniem towarzyskim 
sezonu. Cel zostaje osiągnięty! Niestety nie tak, jak to 
sobie wymarzyli…

 Dzikie zwierzęta w naturze.  
Orzeł. Niedźwiedź. Wilk

Książek dla dzieci o zwierzętach jest na rynku dużo. 
Ale takich, które przystępnie opowiadają o zwie-
rzętach żyjących dziko - znacznie mniej. Jeśli Wasze 
maluchy wykazują zainteresowanie światem zwierząt, 
koniecznie przeczytajcie im trzy mądre książki - „Orzeł” 
i „Niedźwiedź” i „Wilk”

Camilla Läckberg : Złota klatka
Pierwsza część nowej serii królowej szwedzkiego 
kryminału. Inteligentna i piękna Faye ma wszystko – 
wspaniałego męża, ukochaną córeczkę i luksusowy 
apartament w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak 
pozory mogą mylić... Jej idealne życie to w rzeczywi-
stości desperackie próby zadowolenia Jacka. Dręczona 
przez mroczne wspomnienia z Fjällbacki, Faye coraz 
częściej czuje się jak zamknięta w złotej klatce.

Aniela Cholewińska –Szkolik : Weterynarz 
z Lipowej Kliniki

Poznaj małą weterynarz Misię, która w magicznej 
Lipowej Klinice pomaga swoim małym pacjentom. 
Misia to wesoła pięciolatka, która wraz z rodzicami 
i ukochanym pieskiem Popikiem mieszka w niewielkim 
miasteczku. Misia ma też niezwykły dar – rozumie mowę 
zwierząt. Jest to jej sekret.

Eric-Emmanuel Schmitt : Madame Pylin-
ska i sekret Chopina

Eric pokochał muzykę, gdy pierwszy raz usłyszał 
Chopina. Od tego momentu trawiła go pasja – nie-
ustannie marzył, by jak najlepiej grać utwory swojego 
mistrza, lecz jego interpretacjom wciąż czegoś bra-
kowało. Wszystko zmieniło się, gdy rozpoczął lekcje 
u pewnej Polki. Ćwiczenia zalecane przez Madame 
Pylinską były osobliwe. Wysyłała swego ucznia do 
parku, żeby słuchał szumu gałęzi i zrywał kwiaty bez 
strącania rosy...                                                      

KGW Szklary reprezentowały Gminę 
Jerzmanowice-Przeginia na obchodach  

25. lecia ARiMR w Krakowie
3 sierpnia w parku Jordana w Krakowie odbył się kiermasz Kół Gospodyń Wiejskich z okazji 
obchodów 25. lecia ARiMR. Gminę Jerzmanowice-Przeginia godnie reprezentowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szklar, które przygotowały i zaprezentowały bogactwo dzie-
dzictwa kulinarnego, wśród których nie zabrakło specjałów kuchni regionalnej. Organiza-
torem tego przedsięwzięcia był Małopolski Oddział ARiMR w Krakowie.

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

BOOKCROSSING  
U WYKI 2019!

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

UWAGA! AKCJA ZAKRĘTKOWA!
Krzyszowicka 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

DOM W STANIE SUROWYM  
O POW. OK 120 M KW W ALWERNI,  

DZIAŁKA 5 a.
ATRAKCYJNA CENA: 249 tys. PLN.

Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIE w Nowej Górze 

koło KRZESZOWIC,
CENA 170 TYS. PLN DO NEGOCJACJI.

Pow. ok. 90 m kw, garaż, pomieszczenie 
gospodarcze, balkon. Do remontu.

KONTAKT: 696 595 118
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Letnia bielizna do zadań specjalnych
Za oknem upał, który sprawia, że jedynym adekwatnym strojem wydaje się być bikini… I chociaż ta wizja jest kusząca 
to zdrowy rozsądek podpowiada nam, że na codzienne wyjścia lepiej wybrać inny outfit. Przewiewne sukienki, delikatne 
koszule, hiszpańskie dekolty to idealne rozwiązania, ale i wyzwanie – jaką bieliznę do nich wybrać? Na co postawić, by 
wyglądać dobrze i czuć się komfortowo?
Chociaż bielizna jest całorocznym elementem garderoby to lato 
w sposób szczególny weryfikuje to, co mamy w naszych szufladach. 
Przede wszystkim warto mieć nie tylko odpowiednie fasony bie-
lizny, ale i wybór, by wieczorem nie martwić się o to, że jedyny 
biustonosz, który pasuje nam do tej sukienki na upały, znów trafił 
do kosza na pranie, a w czymś przecież trzeba iść do pracy.
Jaka bielizna może nam ułatwić życie letnią porą? – To zależy 
oczywiście od tego, jakie ubrania zamierzamy nosić. Jeśli lubimy 
odsłaniać ramiona i trend na hiszpańskie dekolty uważamy za 
jedną z najlepszych rzeczy, które zdarzyły się ostatnimi czasy 
w modzie, biustonosz bez ramiączek lub taki, od którego można je 
odpiąć, to mus. W nieformalnych sytuacjach oczywiście możemy 
też całkiem z niego zrezygnować, jeśli czujemy się komfortowo 
albo zastąpić go… górą od bikini – podpowiada stylistka marki 
KiK.
To samo rozwiązanie przyda się przy niezwykle modnych za 
sprawą trendu na lata 90. bluzek i sukienek na cienkich ra-
miączkach. Pod te bardziej eleganckie albo z przejrzystego ma-
teriału, zwłaszcza w bardziej wieczorowych sytuacjach, można 
włożyć również biustonosz koronkowy – taki z wstawką na ra-
miączkach, która będzie dodatkową, seksowną ozdobą naszej 
stylizacji. Jeśli jednak decydujemy się na to, by świadomie od-
słonić nieco bielizny, warto zadbać o to, by spódnica nie była zbyt 
krótka, a dekolt zbyt głęboki – chcemy się przecież prezentować 
zmysłowo, a nie wulgarnie. 

Fokus na plecy
Niekwestionowanym hitem, który także świetnie wpisuje się 
w kuszący trend „uchylania rąbka tajemnicy”, są biustonosze 
z ozdobnym tyłem. To idealne rozwiązanie zarówno, kiedy 
chcemy włożyć koszulkę-bokserkę, jak też w przypadku bluzek 
czy sukienek, które mocno eksponują plecy, zwłaszcza, kiedy mają 
prosty fason. 

„Dół” na specjalne okazje
Moda na biodrówki i wyłaniające się spod nich przy pochylaniu 
czy siadaniu stringi na szczęście jest już przeszłością, ale po te 
ostatnie warto czasem sięgnąć. – Obcisłe spodnie czy spódnice 
z bardzo lekkiego, zwiewnego materiału eksponują nie tylko 
nasze krągłości, ale często również linię fig. Jeśli zależy nam na 

uniknięciu widocznych „kresek” przecinających pośladki, stringi 
mogą okazać się niezastąpione. Pamiętajmy jednak, że to krój fig, 
którego nie powinnyśmy nosić zbyt często ze względów zdro-
wotnych, dlatego warto zachować je na specjalne okazje. Takie, 
kiedy chcemy wyglądać perfekcyjnie – podpowiada stylistka KiK. 
Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest też tzw. bielizna bez-
szwowa, choć ta naprawdę niewidoczna bywa kosztowna. 

Komfort dla stóp
Bielizna to oczywiście również skarpetki. Mimo że latem szcze-
gólnie chętnie sięgamy buty, które odsłaniają stopy, warto mieć 
w zanadrzu mały zapas skarpetek z cienkiego, przewiewnego ma-
teriału. – Są sytuacje, w których pomimo wysokich temperatur, 
lepiej sprawdzą się zabudowane buty. Nawet najpiękniejsze san-
dałki nie będą bowiem tak wygodne w trakcie pieszych wycieczek 
i długich spacerów, jak tenisówki czy trampki. Zwłaszcza, kiedy 
zależy nam na tym, by w odwiedzanym miejscu zobaczyć jak 
najwięcej. Obolałe od chodzenia w płaskich klapkach stopy na 
pewno nam tego nie ułatwią – zauważa ekspertka KiK. – Buty 
sportowe sprawdzą się też w przypadku wycieczek po górach czy 
w parkach rozrywki, bo nie ma ryzyka, że… spadną nam ze stóp 
na karuzeli czy roller coasterze – wylicza. A po co nam zapas skar-
petek? Kiedy jest gorąco, dobrze mieć skarpetki na zmianę w ciągu 
dnia, po prostu, by czuć się bardziej świeżo i komfortowo. Dzięki 
temu unikniemy też uciążliwych otarć stóp i… ciągłego prania. 
W końcu latem jest tyle ciekawszych i przyjemniejszych zajęć!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

JAK MOGĘ DBAĆ O SWOJE STOPY W DOMU?

Oprócz pielęgnacji gabinetowej u kosmeto-
loga oraz specjalistycznej u podologa bardzo 

ważna jest pielęgnacja domowa. Należy dobrać 
odpowiednie preparaty, które w tym pomogą. 

Mogą to być specjalistyczne maści na pękające 
pięty, skarpety złuszczające lub nawilżające, spe-

cjalne fluidy na wrastające paznokcie. Na pewno 
przy wizycie gabinetowej kosmetolog oraz podolog 

dobiorą odpowiednie produkty.
W naszym gabinecie są preparaty podologiczne, 

które z powodzeniem radzą sobie w „trudnych” 
przypadkach m. in.:

• ZEOPIROX FOOT SPRAY – preparat w formie sprayu
Zeolitowy spray do przeciwgrzybiczej profilaktyki skóry 

stóp. Zawarty w składzie Cyklopiroks wykazuje udo-
wodnioną klinicznie potrójną aktywność: grzybobójczą, 

przeciwbakteryjną i przeciwzapalną. Spray do stosowania 
w przypadku nadpotliwości i grzybicy skóry stóp.

Cena: 42 zł PROMOCJA: 29 zł

• COLOSTRUM NAIL BOOSTER – preparat w formie kremu
Rekonstruujący krem pobudzający wzrost paznokci, reko-
mendowany do regeneracji i odbudowy paznokci skłonnych 
do onycholizy (odwarstwianie się płytki paznokciowej 
od łożyska), chorób oraz uszkodzeń łożyska lub macierzy 
paznokci.
Cena: 49 zł PROMOCJA: 39 zł

• ZEOPIROX TINKTURE – preparat w formie olejku
Zeolitowa tinktura przeznaczona do profilaktyki prze-
ciwgrzybiczej i rekonstrukcji płytki paznokciowej. Działa 
przeciwdrobnoustrojowo i stymuluje tworzenie zdrowego 
paznokcia.
Cena: 39 zł PROMOCJA: 29 zł

Należy wiedzieć, że samodzielna pielęgnacja stóp w domu, 
aby była prawidłowa i przynosiła pożądane, oczekiwane 
efekty wymaga wiedzy i świadomego przestrzegania 
pewnych zasad. O tym jak dbać o stopy, na co zwrócić 
szczególną uwagę, jak np. prawidłowo skracać paznokcie, 
żeby nie uległy deformacjom, jak pozbywać się zrogowaceń, 
pękania pięt doradza specjalista podczas wizyt podologicz-
nych w naszym gabinecie. Pamiętajmy, że zaniedbania w 
obszarze zdrowia stóp mają wpływ na inne części układu  
ruchu i nasze życie.

 
Zapraszają kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Stopy uważa się za wizytówkę współczesnej kobiety. Mają być gładkie, zadbane ale najważniejsze - muszą być zdrowe. 
Abyśmy mogły cieszyć się ładnymi stopami i czuć się zdrowo, należy stale o nie dbać, szczególnie w domu pomiędzy 
wizytami pedicure. Właściwa, systematyczna pielęgnacja stóp jest ważna nie tylko ze względów estetycznych, ale 
także zdrowotnych. Wszelkie zaniedbania w obszarze higieny stóp mogą prowadzić do rozwoju szeregu dolegliwości, 
m. in. pękania pięt, tworzenia się odcisków i modzeli, czy nadmiernego pocenia się stóp. Jak dbać o stopy?

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży

PROMOCJA
Dla wszystkich  
czytelników gazety  
na hasło „GWAREK”  
specjalistyczne  
kosmetyki do pielęgnacji 
stóp w promocyjnych  
cenach. Promocja trwa 
do wyczerpania  
zapasów.
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m²   55 000 zł
• Tenczynek 500 m²   50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m²   80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m²   90 000 zł
• Paczółtowice 750 m²   50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 450 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 395 000 zł
• Krzeszowice  900 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1000 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1100 m2  100 000 zł 
• Nowa Góra 1400 m²   90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas 4000 m²   35 000 zł
• Zalas 2600 m²   20 000 zł
• Zalas 6300 m² 100 000 zł
• Zalas 2000 m²   15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE  KOMERCJA
• Rudno 2500 m² 200 000 zł
• Rudno 1600 m² 128 000 zł

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m²   60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY  
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79    495 000 zł

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
tańczył i śpiewał na Węgrzech

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - International County Wandering 
Festival w Makó na Węgrzech został zorganizowany po raz 16. W tym roku nasz 
gminny zespół miał ogromną przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu wraz 
z 4 innymi zespołami z Czech, Litwy, Łotwy i Portugalii. 
W trakcie 5 dni pobytu na Wę-
grzech zespół wystąpił trzy 
razy: dwukrotnie były to kon-
certy na basenach termalnych 
w Cserkeszőlő i jeden odbył 
się w miejscowości Röszke na 
zaproszenie Pani Burmistrz. 
Oprócz występów był też czas 
na integrację z innymi ze-
społami, co zaowocowało na-
wiązaniem nowych przyjaźni. 
Odbyliśmy również podróż do 
Puszty w Bugacu, gdzie obej-
rzeliśmy pokaz ujeżdżania 
koni, zwiedziliśmy muzeum 
pasterskie a także skosztowa-
liśmy węgierskich potraw. Był 
to już czwarty udział zespołu 
w międzynarodowym festiwalu 

folklorystycznym i na pewno 
nie ostatni, przed nami jeszcze 
wiele wspaniałych koncertów 
i niezapomnianych festiwali.
Wyjazd zrealizowany został 
przy wsparciu f inansowym 

Gminy Liszk i w ramach 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych.

 v www.liszki.pl

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego  
w Liszkach zakwalifikowała się do MegaMisji!
Od września ruszamy z zajęciami, a Fundacja Orange pomoże nam uczyć 
mądrego i bezpiecznego korzystania z internetu.
MegaMisja to program edu-
kacyjny Fundacji Orange. Jest 
przeznaczony dla uczniów 
klas 1-3. W czasie zajęć pro-
wadzonych przez 10 miesięcy 
nauki w szkole uczniowie po-
znają zasady bezpiecznego 
i kreatywnego korzystania 
z internetu. 
Uczą się m.in. jak zrobić dobre 
zdjęcie, jak legalnie skorzystać 
z internetowych źródeł czy 

jak przeprowadzić kampanię 
społeczną.
Nasza szkoła rozpocznie za-
jęcia MegaMisji we wrześniu, 
jako jedna ze 150 szkół, które 
zwyciężyły w tegorocznej re-
krutacji. Dotychczas z pro-
gramu skorzystało już 800 szkół 
w całej Polsce.

 v Beata Sobesto (SP Liszki) 
www.liszki.pl
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Sang over Grense - Śpiewanie bez granic
Brzmienia najpiękniejszych arii operowych czy dzieł chóralnych po raz kolejny mogliśmy doświadczyć podczas koncertów Międzynarodowych In-
tegracji Wokalnych Śpiewanie bez Granic –Sang over Grense. Tylko w lipcu tego roku odbyło się aż 6 niesamowitych koncertów z udziałem zespołu 
integracyjnego, składającego się z wybitnych artystów światowych scen operowych jak i ludzi nie zajmujących się śpiewem zawodowo, jednakże 
kochających muzykę. Głównym celem i nadrzędną myślą idei jest integrowanie się. Integrowanie muzyczne, międzykulturowe, międzypokoleniowe. 
Bardzo ważnym elementem integracji międzynarodowej jest sze-
rzenie muzyki polskiej i kultury lokalnej poprzez wspólne śpie-
wanie wraz z osobami zza granic dzieł w językupolskim, w tym 
np. Stanisława Moniuszki, w 200 setną rocznicę jego urodzin. 
Projekt otwarty jest tak naprawdę na każdego, kto kocha muzykę 
i kocha śpiew, bez względu na wiek, pochodzenie czy wykształ-
cenie i doświadczenie muzyczne. 
Śpiewanie bez Granic jest rezultatem współpracy dwóch nieza-
leżnych stowarzyszeń, tj. polskiego Scena Kultury Wokalnej Śpie-
wanie bez Granicoraz norweskiego POLSK NORSK KULTUR-
FORHOLD „SAMHOLD”. W założeniu projekt miał skupiać 
się głównie na społeczności norweskiej oraz polskiej, jednak idea 
rozrosła się na tyle, że w tym roku mogliśmy cieszyć się wykona-
niami solistów i chórzystów z m. in. Niemiec, Włoch, Ukrainy, 
Izraela czy właśnie Norwegii. Polska część zespołu pochodziła 
głównie z Gminy Krzeszowice.
Projekt zgromadził na scenie łącznie ponad 50 artystów, co wy-
raźnie wskazuje na jego rozrastanie się. W koncertach wzięli 
udział tacy znakomici soliści jak: Katarzyna Haras, Julia Iwasz-
kiewicz, Dorota Dobrolińska-Struck, Oksana Myronchuk, 
Joanna Święszek, Joanna Petryka-Wawrowska, Milena Sołtys-
-Walosik, Nathalie Rothenberg, Alina Keitlin, Helena Plotkin, 
Luca Tamani, Katarzyna Syguła, Tomasz Wnuk czy Krzysztof 
Aureliusz Łuczyński. Zespołem zadyrygowała Małgorzata Tę-
czyńska-Kęska. Arie i utwory chóralne wybrzmiały przy akom-
paniamencie dwóch pianistów – Sławomira Kokoszy oraz Ma-
teusza Lasatowicza.
Tegoroczna edycja Sang over Grense, czyli Śpiewania bez Granic 
miała miejsce w dniach 28 czerwca – 7 lipca 2019 roku. W ramach 
warsztatów i integracji odbyło się 6 koncertów
najpiękniejszych arii operowych i szlagierów chóralnych (m. in. 
Koncert na Zamku w Rudnie w ramach obchodów 700-lecia Ten-
czynka pt. „Zwiedzanie Zamku z Operą” 6 lipca 2019 r., Koncert 
w Klasztorze oo Karmelitów Bosych w Czernej „Koncert Finis 
– Musica Sacra w operze i świątyni” 7 lipca 2019 r., Koncert 
„Niedziela dla Seniora na 700-lecia Tenczynka – operowe perły 
integracji wokalnej - śpiewanie bez granic” Rynek Krzeszowicki 
7 lipca 2019 r.). Wszystkie koncerty wzbudziły ogromne zainte-
resowanie, a relacje z koncertów w internecie wskazywały ponad 
kilka tysięcy odsłon. 
Repertuar stanowiły dzieła zarówno sakralne (m. in. W. A. 
Mozart – Laudate Dominum, G. Puccini - Agnus Dei, S. Mo-
niuszko - Kyrie z Mszy Es dur) jak i najbardziej znane arie operowe 
(V. Bellini - Casta Diva z opery Norma, G. Verdi- Brindisi z opery 
Traviata, G. Verdi Va Pensiero z opery Nabucco).
Podobnie jak w listopadzie ubiegłego roku, zespół planuje wyjazd 
do Oslo. Tym razem wyjazd szczególny, bo z repertuarem pieśni 
patriotycznych. Jest to niezwykła okazja do tego, by uczcić Dzień 
Niepodległości wraz z Polakami mieszkającymi w Norwegii, 
a także do tego, by podzielić się naszą historią poza granicami 
Polski. W koncertach patriotycznych pragniemy nawiązać również 
do polskiego folkloru, dlatego koncerty mają wybrzmiewać 
w duchu twórczości Stanisława Moniuszki, którego muzyka 
w sposób wybitny i wyrazisty ukazuje w swoich melodiach polski 
charakter i kulturę poprzez nawiązywanie właśnie do ludowości 
czy twórczości polskich poetów.

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem naszej idei –  
POSZUKUJEMY PATRONÓW MEDIALNYCH ORAZ FINAN-
SOWYCH. Jeśli chciałbyś wziąć udział w kolejnych wyda-
rzeniach Sang over Grense oraz poznać więcej szczegółów 
dotyczących naszej działalności, zapraszamy do KONTAKTU 
MAILOWEGO: spiewaniebezgranic@gmail.com

Sukces polskiej dyrygentki we Włoszech
Joanna Natalia Ślusarczyk, polska dyrygentka, otrzymała nagrodę na pre-
stiżowym Festiwalu Accademia Musicale Chigiana w Sienie we Włoszech. 
Przez trzy tygodnie 
wybrani młodzi dyry-
genci z całego świata 
prowadzili próby z Or-
chestra Giovanile Ita-
liana pod okiem świa-
towej sławy dyrygenta 
Maestro Daniele Gatti 
oraz we współpracy 
z maestro Luciano 
Acocella.
Z ponad setki zgłoszeń, Joanna 
Natalia Ślusarczyk podczas prze-
słuchań z orkiestrą oraz w czasie 
kolejnych tygodni pracy nad zróż-
nicowanym repertuarem zakwa-
lifikowała się do ścisłego finału, 

jako jedyna kobieta, dyrygując 
podczas Koncertu Finałowego 11 
sierpnia w Teatro Dei Rinnovati fi-
nałem Koncertu na Orkiestrę Beli 
Bartoka.
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
   - korony
   - mosty
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

KĄCIK KULINARNY

OGÓRKI Z CURRY NA OSTRO
Te ogórki zrobiłam po raz pierwszy w zeszłym roku, najpierw dwa 
albo trzy słoiki na próbę. A potem musiałam dorobić kilkanaście 
kolejnych, bo rodzina zakochała się w nich :) Także w tym roku od razu przerobiłam 
5 kg... Ogórki są super, słodko – kwaśne z wyczuwalną nutą chili,  na kanapki czy 
jako dodatek do burgerów genialne.  Uwaga! Po kilku dniach te ogórki są super 
do jedzenia, więc tak naprawdę można je robić na bieżąco w sezonie.
Ogórki z curry na ostro
• 2 kg ogórków
• 4 ząbki czosnku
• 2 łyżki curry
• 1 papryczka chilli
• 2 litry wody
• 1/2 szklanki octu
• 2 łyżki ziaren gorczycy
• 1,5 łyżki soli
• 2 szklanki cukru

Ogórki myjemy i kroimy 
w paski, przekładamy do 
miski i posypujemy solą, od-
stawiamy na 4 godziny. Prze-
lewamy wodę spod ogórków 
do garnka,  dolewamy wodę 
, dodajemy cukier i zagoto-
wujemy. Jak cukier się roz-
puści, dodajemy ocet oraz 
obrany i pokrojony czosnek, 
dodajemy resztę składników. 
Marynatę zagotowujemy i go-
tujemy przez około 5 minut.
Papryczkę chili kroimy w pa-
seczki, jeśli jest mega ostra to 
nie dodaję pestek i błonek, 
jeśli średnio - daję wszystko.
Do wyparzonych słoików – 
ja wstawiam do piekarnika 
na 100 C na 10 minut, potem 

studzę słoiki i wkładam do 
nich ogórki. Zalewam gorącą 
zalewą, zakręcam zakrętkami 
i odstawiam na pokrywki do 
wystygnięcia.

Gdy słoiki wystygną, chowam 
je do szafy na samo dno, co 
by za szybko rodzina ich nie 
znalazła ;)

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

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

„DZIĘKI POMOCY DIETETYKA 
NATURHOUSE SCHUDŁAM JUŻ 16 KG!”-

WYWIAD Z PANIĄ JUSTYNĄ
• Co sprawiło, że zapisała się Pani na 

pierwszą wizytę?
Justyna: Na pierwszą wizytę zapisałam się 
dzięki koleżance, która razem z siostrą były 
w trakcie kuracji w Naturhouse i były bardzo 
zadowolone.
• W jaki sposób opisałaby Pani początki 

kuracji?
J: Początki wspominam bardzo miło, ponieważ ja 
bardzo chciałam schudnąć i wszystkie polecenia 
pani dietetyk z Naturhouse wykonywałam nale-
życie i sumiennie. Pamiętam moje zdziwienie, 
jak zaczęłam odczuwać różne smaki, gdy od-
stawiłam sól.
• Schudła pani już 16 kg, jak się Pani czuje?
J: Czuję się bardzo dobrze, doskonale. Jestem 
zdrowsza (zażywam mniejszą dawkę hor-
monów na Hashimoto). Cieszę się i jestem 
z siebie dumna! Naprawdę warto i nie jest to 
takie trudne.
• Co pani zdaniem jest najważniejsze 

w trakcie odchudzania? 
J: Dyscyplina. Konsekwentnie wykonywać pole-
cenia pani dietetyk. Jak nie mogę to nie jem. Tym 
sposobem wytrwałam. Oczywiście bez spotkań 
z panią dietetyk co tydzień byłoby ciężko. 
Wizyta co tydzień mobilizuje do działania.

• Za co poleciłaby Pani gabinety 
NaturHouse?

J: Za skuteczność, za to, że dieta u Was to nie 
głodówka. 

Pierwsza konsultacja z dietetykiem Naturhouse jest bezpłatna! 
Umów się już dziś i pamiętaj - choroby tarczycy, cukrzyca, insulinooporność  

- NIE uniemożliwiają odchudzania - zacznij działać, a z naszą pomocą osiągniesz cel!

NaturHouse LIBIĄŻ 
ul. Oświęcimska b/n (obok stacji Lotos)
tel.: 570 057 201

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

WĘGIEL AKTYWNY
CZARNE ZŁOTO W KOSMETOLOGII

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • 
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek  1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57

Poniedziałek 1500 - 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 - 1800

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

NOWOŚĆ w ORIFLAME: maseczka peelingująca Pure Skin z węglem aktyw-
nym. Zawarty w maseczce proszek węglowy pochłania nadmiar sebum 
i zanieczyszczenia z powierzchni twarzy. Maseczka z węglem aktywnym 
wiąże je skutecznie; gdy ściągasz ją po ok. 20-30 minutach, pozbywasz się 
ich wszystkich za jednym zamachem. W efekcie zabieg ten usuwa toksyny ze 
skóry, nadając jej jaśniejszy i gładszy wygląd, a także reguluje wydzielanie 
sebum, co ma ogromne znaczenie dla skutecznej pielęgnacji cery ze 
skłonnością do trądziku. 

Maseczka z węglem aktywnym Pure Skin zawiera dodatkowo ekstrakt 
z najmodniejszego owocu sezonu - ananasa. Pod zielonym pióropuszem kryje 
się bogactwo naturalnych substancji, w tym także węgiel aktywowany, które 
pomagają oczyszczać, rozjaśniać i nawilżać skórę. Dokładne złuszczenie 
uwolni Twoją cerę od martwych komórek naskórka. Formułę maseczki 
opracowano tak, by była bezpieczna dla wrażliwej cery. Można stosować ją 
nawet trzy razy w tygodniu.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR - MOŻESZ 
PRZETESTOWAĆ MASECZKĘ I WYKONAĆ SKANOWANIE SKÓRY 

PROFESJONALNYM URZĄDZENIEM API :) 

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



9Informacje, Reklamy

Domowe wakacje pełne przygód
Nie każdy może pozwolić sobie na letni wyjazd, a jeszcze mniej jest osób, które mogą sobie pozwolić na spędzenie z dziećmi 
całych dwóch miesięcy wakacji poza domem. Co w takim razie zrobić, by nie słyszeć ciągle „nudzę się”? Na pewno warto zapewnić 
im świetną zabawę (i nie chodzi tu o korzystanie ze zdobyczy technologicznych)! Jak? Garść pomysłów i kilka akcesoriów może 
sprawić, że lato w domu będzie dla naszych pociech niezapomniane. 
 Jeśli dysponujemy ogrodem albo ogródkiem działkowym, pole do 
popisu jest właściwie nieograniczone. – Kiedy jest upał, maluchy 
oczywiście najchętniej nie wychodziłyby z wody. Kupno niewiel-
kiego dmuchanego basenu – nawet z małą zjeżdżalnią czy natry-
skami – wcale nie musi nadwyrężyć domowego budżetu, bo tego 
typu akcesoria można bez trudu znaleźć już za kilkadziesiąt złotych. 
Jeśli do tego sprawimy dzieciom wodne bomby czy piankowe ar-
matki, dzieciaki zdecydowanie nie będą się nudzić – zachęca eks-
pertka marki KiK. 
Brak ogrodu czy działki to jednak nie przeszkoda, by dzieci „wy-
szalały się” na świeżym powietrzu. Do parku, a nawet na plac zabaw, 
można zabrać ze sobą tor wodny, który składa się w wygodną wa-
lizkę. Oczywiście trzeba też pamiętać o kilku butelkach wody, 
dlatego to raczej rozwiązanie, kiedy mamy kogoś do pomocy. Jednak 
skakanki, hula hop, składany tunel z lekkiego materiału, paletki 
do tenisa, badmintona czy crossmintona naprawdę nie ważą dużo, 
a mogą zapewnić dzieciom ruch i zabawę na długie godziny. 
Lato w Polsce lubi zaskakiwać pogodą, nie zawsze pozytywnie. 
Ale to wcale nie musi popsuć nam planów zabawy na świeżym 
powietrzu. Dlatego, jeśli pada deszcz to można… pójść na spacer! 
Warto się zaopatrzyć w kolorowe kalosze oraz peleryny i ruszyć na 
podbój lokalnych kałuż, obserwację dżdżownic, a nawet lepienie 
błotnych babeczek. Będzie brudno? Trochę na pewno, ale dzieciaki 
będą zachwycone! Poza tym plamom można nieco zapobiec, wy-
bierając płaszcze i kalosze ze ściągaczami. Dzięki nim woda nie 
dostanie się do rękawów ani cholewek.
Szaleństwa na świeżym powietrzu zaostrzają apetyt i pragnienie, 
a wspólne gotowanie to też świetny sposób na zajęcie dzieci, spę-
dzenie czasu razem i do tego naukę praktycznych umiejętności. – 
Możliwości jest bardzo dużo. Starsze dzieci możemy nauczyć ob-
sługi kostkarki do lodu czy dozownika do napojów i podsunąć im 
kilka prostych przepisów na orzeźwiające lemoniady oraz napoje. 
Z wyciskaniem cytrusów, ugniataniem arbuza czy wrzuceniem do 
wody plastrów ogórka i mięty poradzą sobie bez problemu, a duma 
z własnoręcznie przyrządzonego „drinka” będzie ogromna – mówi 
ekspertka KiK.  
Problemów nie powinno też sprawić im przyrządzenie sałatki owo-
cowej, lodów bananowych (wystarczy je zmiksować i włożyć do 

zamrażarki) czy jednoskładnikowych sorbetów, tak samo jak ka-
napek ze świeżymi warzywami i jajkiem. Najwięcej frajdy będą 
jednak miały zapewne ze wspólnego smażenia gofrów, donutów, 
tostów czy naleśników – wystarczy proste urządzenie lub patelnia 
i nadzór rodzica. 
Świetna zabawa w czterech ścianach nie musi się odbywać tylko 
w kuchni. Papierowe łódeczki dokładnie pomalowane świecowymi 
kredkami (będą bardziej odporne na namakanie) puszczane w wy-
pełnionym wodą zlewie czy wannie, malowanie farbami ulubionych 
wakacyjnych wspomnień, zabawa w Indian (lekki namiot „tipi” 
można równie łatwo rozłożyć, co złożyć, a wprowadza niesamowity 
klimat), dom albo sklep też zapewni maluchom rozrywkę na długi 
czas. A wieczorem? Świetnym rozwiązaniem są książki – czytanie 
kultowych opowieści dla dzieci, nie tylko zaszczepi w dzieciach 
dobre nawyki, ale być może podsunie inspiracje na zabawy, które 
będzie można wypróbować kolejnego dnia. Misie-patysie z „Kubusia 
Puchatka” czy przeurocze harce „Dzieci z Bullerbyn” na pewno 
trafią w gust również współczesnych maluchów! 

Planszówki - pomysł na wakacyjną nudę.  
Kup, wypożycz lub zagraj na miejscu

Przez długi czas pozostawały w niełasce, teraz wróciły ze zdwojoną siłą i znów urozmaicają towarzyskie spotkania. Mowa o planszówkach, 
czyli doskonałym rozpraszaczu wakacyjnej nudy. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne miejsca, oferujące możliwość wzięcia udziału 
w grupowych rozgrywkach. Gdzie w takim razie wybrać się na partyjkę? Można na przykład do Galerii Bronowice! Na miejscu czeka ponad 
400 zróżnicowanych egzemplarzy gier oraz wygodne miejsca do rozgrywania turniejów.
Rynek polski jest trzecim największym rynkiem planszówek 
w Europie, po Niemczech i Francji.  Rocznie w Polsce zostaje 
wydanych ok 500 nowych gier. Planszówki to wbrew pozorom nie 
tylko świetna forma rozrywki, ale również wymagający trening dla 
umysłu, który stymuluje procesy myślowe i buduje umiejętności 
analityczne oraz, co podkreślają psychologowie, uczy sztuki prze-
grywania. Familijne, imprezowe, strategiczne i edukacyjne – te 
i wiele innych można znaleźć w funkcjonującym w Galerii Bro-
nowice salonie Joker. Można tu nie tylko kupić, ale również wy-
pożyczyć planszówkę lub zagrać w nią na miejscu. Dostępnych jest 
ponad 400 egzemplarzy gier, od niezwykle popularnych Dobble, 
Dixit, Catan, Carcassone czy Wsiąść do Pociągu, przez klasycznego 
Chińczyka, Monopoly, aż po skomplikowane tytuły dla praw-
dziwych graczy, takie jak Puerto Rico, Cywilizacja - poprzez wieki, 
Teotihuacan czy Detektyw.
Od indywidualnych preferencji zależy nie tylko wybór gry, ale 
również to, czy zostanie ona rozegrana na miejscu czy w domowym 
zaciszu. Wizyta w punkcie to okazja do alternatywnego spędzenia 
wolnego czasu oraz spotkania z pasjonatami gier planszowych. Re-
gularnie organizowane są tu turnieje i eliminacje do ogólnopolskich 
zawodów – 17 sierpnia odbyły się w Jokerze eliminacje do mistrzostw 
Polski w Catan.
-  Wakacje w pełni, w związku z tym postanowiliśmy przypomnieć 
Państwu, że Galeria Bronowice to również miejsce z szeroką ofertą 
rozrywki. W obiekcie funkcjonuje kilkanaście punktów, które 
gwarantują doskonałą zabawę każdej grupie wiekowej. Od ze-
wnętrznych atrakcji, takich jak skate park, boisko do koszykówki, 
po te wewnątrz obiektu - niszowe kino, czytelnię czy możliwość sko-
rzystania z bogatego asortymentu planszówek w Jokerze. Na miejscu 
można również wygodnie usiąść i rozegrać partię nie opuszczając 
galerii - mówi Aleksandra Rzońca, Dyrektor Galerii Bronowice.
Jak wygląda wypożyczanie gier? - W ciągu miesiąca to nawet 
około 50 wypożyczeń. Oczywiście najwięcej pozycji zabieranych 
jest przed weekendami, a w szczególności przed długimi week-
endami. Wypożyczają głównie rodziny albo grupy znajomych. 
Często mamy stałych już wypożyczających - mówi Wojciech 
Rzadek, właściciel Jokera.

Co jest na topie? 

• Numerem 1 są Dobble - prosta gra, bazująca na 
spostrzegawczości. Gracze porównują ze sobą okrągłe karty 
z symbolami. Ten, który znajdzie ten sam symbol na odkrytej 
i własnej karcie, musi jako pierwszy go nazwać. Magia tej gry 
polega zarówno na szybkości rozgrywki, ale także - bazuje na 
szalenie prostych zasadach oraz  ciekawym, chwytliwym designie. 

• Kolejne to Kingdomino  - prosta i doskonała gra familijna, 
której rozgrywka trwa 15 - 20 minut, ale mało kto 
kończy na jednej. Zadaniem graczy jest stworzenie terenu 
z dominopodobnych kafelków, tak, aby jak najwyżej on 
punktował pod koniec gry. Zaletą jest prostota zasad tej 
strategicznej gry, które można wytłumaczyć w 2 minuty. Bawią 
się przy niej i dzieci i dorośli - i niekoniecznie wygrają dorośli.  

• Wsiąść do Pociągu  - klasyczna gra familijna, polegająca 
na układaniu tras kolejowych pomiędzy miastami Europy 
lub Stanów Zjednoczonych. Każdy gracz ma inną trasę 
do zrealizowania i musi walczyć o miejsce na mapie oraz 
zdobywane zasoby. Jej atutem są - znów - łatwe zasady, 
ciekawa tematyka, bardzo ładnie wykonane elementy. Poza 
tym to już jest klasyk gier planszowych.

• Catan - gra ekonomiczna, od której zaczęły się nowoczesne 
gry planszowe. Gracze w losowy sposób zdobywają zasoby, aby 
potem budować drogi, miasta i wsie oraz kupują karty przez 
co zyskują punkty zapewniające zwycięstwo. Jest w niej sporo 
losowości, odrobina negatywnej interakcji, ale mechanika 
związania jest z rozbudowaniem swego terenu, a to zawsze 
podoba się graczom.  Ma też tematykę średniowieczną, 
która odpowiada większości osób. Jest to absolutny „klasyk 
klasyków”, jeśli chodzi o nowoczesne gry planszowe.

• Dixit - gra o wyobraźni i skojarzeniach, opierająca się na 
przepięknie namalowanych przez francuską ilustratorkę, 
Marie Cardouat, kartach. Urok tej gry polega na tym, że nie 
opiera się na analitycznych zdolnościach ludzi, ale właśnie 
tych związanych ze skojarzeniami oraz wyobraźnią, a także 
znajomości oraz wyczuciu współgraczy. 

Pełna lista gier, dostępnych w Jokerze w Galerii Bronowice, znajduje 
się pod następującym adresem: tinyurl.com/y445xkrt.
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 www.almarzenia.pl

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

Poruszająca opowieść o ludzkich losach
Aniela miała trudne dzieciństwo i nie zaznała wiele miłości. Gdy spotyka Ada-
ma, decyduje się związać z nim swoją przyszłość. Razem próbują ułożyć życie 
swojej rodziny w trudnych, wojennych czasach. Gdy życie stawia przed Anielą 
kolejne wyzwania, kobieta zmuszona jest znaleźć w sobie siłę, która pozwoli jej 
pokonać przeszkody i przezwyciężyć wszystkie problemy.
Czy Aniela zapewni szczęśliwą przyszłość sobie i swojej rodzinie? Jak potoczą się 
jej dalsze losy w okrutnej rzeczywistości?
Miłość i nienawiść, życie i śmierć, rozpacz i siła. Małe radości i lęk o przyszłość 
rodziny. To wszystko składa się na poruszającą sagę rodzinną „Matki i córki” 
Izabeli Krasińskiej.

Tej poruszającej powieści długo nie zapomnisz! Zaskakująca i pełna emocji hi-
storia o skomplikowanych relacjach i sile rodzinnych więzi.
To tylko nastoletni wybryk. Chociaż Kip wypił na imprezie trochę za dużo i 
spowodował wypadek samochodowy, wydaje się, że ujdzie mu to na sucho. Jed-
nak nagle umiera jego przyrodnia siostra. Tamtego dnia Chrissy jechała razem 
z bratem, więc policja szybko łączy fakty, ale Kip zarzeka się, że to wszystko 
wyglądało inaczej. Czy wzajemne oskarżenia sprawią, że rodzina rozsypie się 
na kawałki?

„Wstrząsająca i głęboka opowieść.” – Kirkus Reviews

Caryca rosyjskiego kryminału uderza ponownie!
W eksplozji samochodu ginie dwoje pracowników popularnego programu te-
lewizyjnego. Niedługo potem jego prezenter, Aleksander Ułanow, otrzymuje 
groźbę, że wkrótce podobny los czeka także jego. Okazuje się, że zabójstwo zle-
ciła jego żona, bez której Ułanow nie wyobraża sobie życia.
Niespodziewanie mężczyzną zaczyna się interesować milicja, prowadząca rów-
nolegle śledztwo w sprawie zabójstwa pewnej wróżbitki. Okazuje się, że między 
tymi dwiema sprawami może istnieć powiązanie…
Anastazja Kamieńska, która wyjaśnia sprawę tajemniczego zamachu na pracow-
ników telewizji, oraz Tatiana Obrazcowa, śledcza badająca morderstwo wróżbit-
ki, będą musiały połączyć swoje siły i spróbować rozplątać złowieszczą intrygę.

Izabela M. Krasińska „MATKI I CÓRKI. ANIELA”

Bonnie Kistler „NASZ DOM PŁONIE”

Aleksandra Marinina „ŚMIERĆ NADESZŁA WCZORAJ”

WARTO PRZECZYTAĆ

Puchar Wójta już za nam!
Puchar Wójta już za nami! Gratulujemy Jutrzence Giebułtów za wywal-
czenie I miejsca! Na kolejnych uplasowali się: II LKS Błękitni Modlnica, 
III Orzeł Bębło, IV Sportowiec Modlniczka. Dziękujemy wszystkim Dru-
żynom za udział, a zawodnikom za tak wspaniałe wydarzenie, którego 
byli bohaterami.

 v https://www.wielka-wies.pl
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Podwójne Uderzenie #4 - za nami
Chociaż od imprezy minął już miesiąc - wspomnienia są nadal bardzo świeże. Na kolejnej edycji 
naszej dwudniowej imprezy  gościliśmy znakomitą ekipę, chętną do offroadowej zabawy na Jurze.
Pokonaliśmy wiele kilometrów podziwiając piękne krajobrazy. 
Były wyżyny i doliny, były polne i leśne drogi, wąskie i dość 
trudne techniczne odcinki , były rzeki i błoto oraz wszędobyl-
ski pył i kurz :-) taki mamy klimat:-) 

Był rywalizacja o pieczątki, które wszystkim dały dużo frajdy 
i momentami było naprawdę widowiskowo! Duża część trasy 
to odcinki które pokonywaliśmy z uczestnikami po raz pierw-
szy i na pewno będziemy tam wracać gdyż okazały się bardzo 
atrakcyjne. 

Niestety jak pokazała rzeczywistość najszersze auta nie 
mieszczą się w kilku bardzo ciekawych wąwozach. Uczestni-
cy jak zawsze stanowili zgrany zespół, naprawa i zmiana kół, 
wykopywanie zagrzebanych samochodów, wzajemne piloto-
wanie na najwęższych fragmentach - wszystko szło bardzo 
sprawnie. Sobota zakończyła się nocnym odcinkiem po czym 
biwakowaliśmy przy ognisku, pieczonkach i kiełbaskach do 2 
w nocy.  

Niedziela to nieco inny charakter trasy, i w końcu spadł 
deszcz. Odwiedziliśmy jaskinie a także zamek i odbudowane 
okopy, każdy chętny miał możliwość sprawdzić możliwości 
swoje i swojego samochodu na technicznych fragmentach, 
samochody można było zakopać w piasku a następnie uto-
pić w rzece lub błocie :) Dziękujemy Wszystkim za doskonałą 
zabawę! Dość powiedzieć że po oficjalnym zakończeniu bawi-
liśmy się z Wami jeszcze dwie godziny przy ognisku. Zapra-
szamy na nasz profil https://www.facebook.com/16kiloblota/ 
gdzie znajdują się galerie z wyjazdów oraz informacje o kolej-
nych imprezach. Do zobaczenia!

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

CO ROBIĄ GÓRALE W TWOIM SMARTFONIE?
Dzięki stworzonej przez pasjonatów góralskich zwyczajów mobilnej aplikacji „Skarby Górali”, każdy może 
wyruszyć na quest, czyli wyprawę śladami tajemnic, zwyczajów i historii ludzi gór. Na odkrycie czekają m.in. 
Zawoja, Lipnica Wielka, Piwniczna Zdrój czy Krościenko nad Dunajcem.
„Szlakiem pod Diablakiem, gdzie żyłem i mieszkałem, a w góry 
wpatrzony o nich pięknie pisałem”, „Przekroczywszy garbuska, co 
nurt pod nim szemrze, przejdź przez drogę na wprost po zebrze”, 
„Przed Tobą fragment muru, który zbliża do przeszłości, a arche-
olodzy próbują ustalić budowniczych tożsamości” – to zaledwie 
kilka fragmentów z bogatej biblioteki questów dostępnych w apli-
kacji „Skarby Górali” do uruchomienia na Google Play i App 
Store. Quest to gra, w którą można grać w dowolnej chwili. Wy-
starczy uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by 
otrzymać końcowe hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej 
pieczęci. Do gry wystarczy smartfon i obecność w miejscowości, 
której góralską historię chcemy poznać.
Już same tytuły questów zachęcają do ruszenia na szlak: „My se 
Łącowioki”, „Wokół orawskiego Wawelu” czy „Za barankowymi 
radkami po Krościenku”. Każdy z nich poświęcony jest konkretnej 
grupie Górali zamieszkujących Małopolskę. Dzięki smartfonowej 
aplikacji poznać można zwyczaje Górali Babiogórskich, Białych, 
Nadpopradzkich, Pienińskich, Spiskich, Orawskich oraz Klisz-
czaków i Zagórzan.
Co ważne, wszystkie questy powstawały przy współpracy najlep-
szych w Polsce specjalistów od tego typu wypraw z samymi Gó-
ralami. „Podczas wielogodzinnych sesji wspólnie planowaliśmy 
trasy i ustalaliśmy, jakie atrakcje warto zawrzeć w queście. Górale 
bardzo zaangażowali się w tworzenie tych wypraw. Dzięki temu 
można odwiedzić miejsca czy poznać historie, o których do tej pory 
wiedzieli tylko mieszkańcy tych miejscowości” – zaznacza Anna 
Jarzębska z Fundacji Mapa Pasji animatorka projektu „Skarby 
Górali”, w ramach którego powstała mobilna aplikacja.
I chociaż szansa na poznanie nieznanych wcześniej zwyczajów 
ludzi gór jest już atrakcyjna, to zalet dostępnych questów jest 
więcej. „To świetny sposób na spędzenie rodzinnego weekendu. 
Dzieci uwielbiają rozwiązywanie naszych zagadek. Quest po-
zwala urozmaicić wyprawę nawet w dobrze znane nam miejsce. 
Okazuje się bowiem, że skrywa ono w sobie wiele niespodzianek, 
o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Wreszcie, rozwiązując nasze 
zadania ma się możliwość poznania pasjonujących ludzi. Trasy są 
tak ułożone, aby odwiedzić lokalne muzea, twórców ludowych, 
izby regionalne. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by poprosić 
Górala o pomoc w rozwiązaniu jakiejś trudnej zagadki. Na pewno 
pomoże” – zachęca Anna Jarzębska.

Questy są wierszowane, co jeszcze zwiększa ich atrakcyjność, 
zwłaszcza w oczach najmłodszych. Dla nich mogą to być fanta-
styczne wyprawy po magicznych krainach Orawy, Podbabiogórza 
czy Spisza. Co ważne, nagrodą za rozwiązanie dowolnej wyprawy 
jest skarb, czekający po rozwiązaniu finałowej zagadki: skrzynka 
z pamiątkową pieczęcią.
Wszystkie wyprawy są darmowe. Można je pobrać ze strony 
www.skarbygorali.pl w formie ulotki do wydruku lub skorzystać 
z aplikacji mobilnej „Skarby Górali”. Questy zostały zrealizowane 
w ramach projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa połu-
dniowej Małopolski”, finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, za-
chowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego).
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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

 

Sielsko, domowo, przytulnie: styl prowansalski
Często zdarza się, że przeżywamy fascynację jakimś stylem wnętrzarskim i pragniemy zmienić aranżację naszych czterech kątów. 
Czasami wiąże się to z zakupem stosownych dodatków, a jeszcze innym razem z większą ingerencją remontową. A gdyby zamiast wizyt 
w sklepach zacząć od udania się na strych, do piwnicy albo na pchli targ? Po co? By poczuć się jak w skąpanej w słońcu Prowansji!
Przez szczeliny w drewnianych okiennicach nieśmiało przedzierają się 
promienie słońca, które subtelnie oświetlają stary, drewniany kredens. 
Można w nim dojrzeć kwiecistą porcelanę i gromadkę ulubionych 
kubków, które słyszały już niejedną rozmowę. Okiennice, lekko 
schowane za lnianymi zasłonami aż proszą się o to, by je otworzyć – 
nie bez powodu – w końcu kryją za sobą połacie kwitnącej lawendy!
Gdy roztacza się przed nami wizja takiego poranka, nie ma się co 
dziwić, że pragniemy urządzać wnętrza w stylu prowansalskim. 
I chociaż trudno o widok lawendowych pól za oknem to wciąż jest 
wiele sposobów, by urządzić wnętrze właśnie w takim stylu i poczuć 
klimat południa Francji, nawet w samym środku miasta!
 – Najważniejsze w stylu prowansalskim są: prostota i naturalne 
materiały, ale też równie naturalne starzenie się przedmiotów co-
dziennego użytku. Komódka z wytartą na kantach farbą, drewniany 
stół, który na blacie ma zapisaną historię wielu ugotowanych i zje-
dzonych obiadów, nieco wyblakłe zasłony z lnu i książki o mocno po-
żółkłych kartkach – to wszystko tworzy przytulną, domową i sielską 
wręcz atmosferę – wymienia ekspertka marki KiK. 
Zamiast wstydliwie ukrywać te „mankamenty”, ten nurt na nich 
bazuje. I to właśnie – obok stonowanych, pastelowych kolorów i przy-
gaszonych barw ziemi – sprawia, że jest tak bezpretensjonalny, nie-
kłopotliwy i niczego nie udaje. 
– To styl, w którym ogromną rolę odgrywają rośliny. Przede 
wszystkim ususzone pęczki lawendy, ale też róże, gałązki hortensji, 
bukieciki polnych kwiatów, słoneczniki, a także kłosy zbóż i wy-
płowiałe w letnim słońcu trawy czy hodowane w wyszczerbionych 
doniczkach i miseczkach zielone rośliny – wylicza ekspertka KiK. 
 Także w przypadku mebli pierwszeństwo ma wszystko to, co czerpie 
z natury. Dlatego warto znaleźć miejsce chociażby na drewniany 
regał, stół lub kredens albo na wiklinowy fotel (idealny do lektury 
książki), ewentualnie wykonane z tego materiału pudełka, które 
mogą skrywać różne skarby. Poza tym lniane lub płócienne zasłony 
i obrusy czy poszewki na poduszki także doskonale oddają klimat 
południa Francji.
Nie trzeba od razu zmieniać całego wnętrza, choć białe, kremowe 
czy lawendowe lub różowe ściany natychmiast dodają wnętrzu pro-
wansalskiego sznytu. – Można zacząć od detali. Zestaw kubków 
czy filiżanek i talerzy oraz misek na leniwe weekendowe śniadania 
– koniecznie z drewnianą tacą na pachnące konfitury i koszyczkiem 
na croissanty w towarzystwie świeżych kwiatów – to prosty przepis 

na idealne rozpoczęcie dnia w prowansalskim stylu – podpowiada 
dekoratorka marki KiK. 
Atmosferę świetnie tworzą też drobiazgi takie jak drewniane lub 
gipsowe świeczniki, płócienne ozdoby ze sznurkami, które można 
zawiesić na oknie lub ścianie, wiklinowe kosze, miski z pachnącymi 
owocami, kwiatowe wieńce i kwiaty czy pojedyncze gałązki w wa-
zonach, wszelkiej maści serwetki, obrusy i zasłonki czy kapy na łóżko 
oraz poduszki.
Czy to „babciny styl”? W żadnym wypadku! Bo choć zachęca do wy-
korzystania sentymentalnych znalezisk to jest on przede wszystkim 
kwintesencją swobodnego, niewymuszonego, radosnego i spokojnego 
„bycia”. Takiego, gdzie każdy przedmiot jest traktowany z szacunkiem 
i służy tak długo, jak to możliwe, a najpiękniejsze ozdoby – czy to 
w postaci rysunków słojów na chropowatym drewnie, miękko za-
łamującej promienie słoneczne zasłony, czy też pachnącej letnim 
wieczorem i wakacyjną beztroską lawendy – czerpią wprost z natury.
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DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

o pow. ok. 22 a w Zalasie 
Cena: 109 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 

w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne 
miejsce, rozległe widoki.  

Cena: 249 ty. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 100 m kw  

plus warsztat 120 m kw  
w Zabierzowie, działka 3 a.

Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Tenczynku o powierzchni 

całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.  
Cena: 450 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

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

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Nowa cena: 1.290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka 
budowlana 23 a w Baczynie  

(administracyjnie Sanka).  
Cena: 230 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w pięknym 
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 399 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
odrębne mieszkanie ok. 90 m 
kw. w domu w Nowej Górze, 
z garażem i pomieszczeniem 

gospodarczym. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu 

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

asfaltową gminną. 
Nowa cena: 65 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

budowlana o pow. 16 a, w Czernej, 
gm. Krzeszowice. Wszystkie media w 
działce i w drodze. Droga przy działce 
prywatna - udział, wyłożona kostką. 

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
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  
dwurodzinny dom 160 m kw.

w Rudnie na w pełni  
budowlanej działce 29 a.

Cena: 395 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 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  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

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

Cena: 365 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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

przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
2. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
3. Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
4. Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
5. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
8. Dom 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
9. Dom 240 m kw w Rudawie, działka 19 a. Nowa cena: 349 tys. PLN.
10. Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
11. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
12. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
13. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Nowa cena: 380 tys. PLN.
14. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
15. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
16. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
17. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
18. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
19. 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. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
24. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
26. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
27. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
28. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
29. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
30. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
31. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
32. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
34. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
35. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Cena: 215 tys. zł.
36. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
37. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
38. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 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.

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

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 230 m kw  

plus warsztat 150 m kw  
w Nowej Górze, działka 6 a.
Nowa cena: 380 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„TAJEMNICA OJCA PIO” PREMIERA 
• 16.08 – 29.08.2019 godz. 15.00 • 

czas: 80 min.; prod. Włochy – 10 lat; gatunek: dokument; reż.: 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: 160 min.; prod. USA/W.B. – 16 lat; gatunek: dramat/kryminał; reż.: 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: 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: 100 min.; prod. USA – b/o; gatunek: animacja/familijny; reż.: Josh Cooley 
Cena biletu2D: 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.

„POLITYKA” PREMIERA 
• 6.09 – 16.09.2019 godz. 16.30, 19.30 • 

czas: 140 min.; prod. Polska – 15 lat; reż.: Patryk Vega 
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) 

ZABIERZÓWWIELKA WIEŚ

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„I ZNOWU ZGRZESZYLIŚMY, DOBRY BOŻE!” (napisy pl) 

• 23.08, 24.08, 25.08, 27.08, 28.08, 29.08 – 17:00 •  
czas trwania: 95 min., komedia, Francja; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„NA BANK SIE UDA”  
• 21.08, 22.08 – 20:30 • 23.08, 24.08, 25.08, 27.08, 28.08, 29.08 – 19:45 • 

czas trwania: 105 min., komedia kryminalna, Polska 
Cena biletów- 16 zł i 14 zł

„TOY STORY 4” (dubbing pl) 
• 21.08 – 2D16:00, 2D18:15 • 22.08 – 2D16:00, 3D18:15 • 

czas trwania: 105 min., animowany, USA 
Cena biletów- 2D - 16 zł i 14 zł, 3D - 22 zł i 19 zł 

„POLITYKA”  
• 13.09, 17.09 – 17:00, 20:00 • 14.09 – 21:30 • 15.09 – 16:00, 19:00 • 

czas trwania: 140 min., dramat/polityczny, Polska; Cena biletów- 16 zł i 14 zł

KINO LETNIE: „PANDA I BANDA”  (dubbing pl) 
• 23.08 – 10:00 • 25.08, 27.08, 29.08 – 15:00 • 

czas trwania: 90 min., animowany, Rosja/USA; Cena biletów - 9 zł

KINO LETNIE: „SEKRETNY ŚWIAT KOTÓW”  (dubbing pl) 
• 27.08 – 10:00 • 23.08, 24.08, 28.08 – 15:00 • 

czas trwania: 90 min., animowany, Chiny; Cena biletów- 9zł

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

XIX GMINNE ŚWIĘTO TRZEŹWOŚCI
„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada 

Lecz przez to kim jest, 
Nie przez to co ma – lecz przez to, 

Czym dzieli się z innymi”.

Grupa Trzeźwiejących Alkoholików z Zabierzowa zaprasza  
na XIX Gminne Święto Trzeźwości które tym razem odbędzie się  

w Bolechowicach w dniu 24.08.2019. 
Program:

16.00 – msza św. w Kościele Parafialnym w Bolechowicach
17.00 – okolicznościowe spotkanie w budynku szkoły podstawowej (obok 
kościoła)
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie 
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja 
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia 
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian 
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

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

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

ZOJA
Nie można powiedzieć, że ma szczęście w życiu. Nie dość, że los wrzucił ją jako szczeniaka za kraty 
kilkutysięcznego schroniska, to przesiedziała tam ponad 6 lat. Wyobrażacie to sobie? Sześć lat! 
Sześć lat bez wychodzenia! Kraty, kraty, wszędzie kraty i tylko beton pod łapami. Zero trawy. Bardzo 
smutny los... Więzienie za nic. Kiedy udało się już ją stamtąd wyciągnąć wydawało się, że szybko 
też uda się znaleźć dla Zoi spokojną przystań na resztę życia. Totalna klapa, bo przez 8 miesięcy 
nikt nawet o Zoję nie zapytał. Zoja ma około 7 lat, waży 27 kg. Jest łagodna, wpatrzona w człowieka 
jak w święty obraz, pokorna, cicha, bardzo uległa. Może trochę zamknięta w sobie i brakuje jej 
pewności siebie, ale kiedy poczuje się potrzebna na pewno ją odzyska. Nie ma problemów w kon-
taktach z innymi psami, ale może być problem z kotami. Otworzy Ktoś w końcu dla Zoi serce? Da 
Ktoś dom? Tel. 783 553 197.

ZULUS
Przystojniak. Nie da się ukryć. Duży (około 40 kg), postawny i o bardzo dumnym wyglądzie, a te 
uszy...? Charakter fajny, aczkolwiek trzeba włożyć jeszcze trochę pracy w wychowanie, pomimo że 
Zulus młodym psem już nie jest (7-8 lat). Spędził całe dotychczasowe życie zamknięty w kojcu, słabo 
karmiony, a nawet można powiedzieć - głodzony i ze sporadycznym kontaktem z człowiekiem. Ludzi 
uwielbia, człowiek i jedzenie to najważniejsze dla niego rzeczy na świecie. Z innymi psami nie wdaje 
się w awantury i raczej trzyma dystans. Ciekawy świata i pomimo tego, że mało w życiu widział, 
bardzo odważny. Szukamy dla Zulusa domu odpowiedzialnego, gdzie będzie traktowany jak członek 
rodziny. Żadnego kojca czy budy. Tel. 783 553 197.

APIA I AFRA
Matka (mniejsza) i córka (większa). Kilka miesięcy temu zostawione na stacji CPN w Niedzicy. Kil-
kudniowy tylko pobyt w schronisku, gdzie zostały przewiezione, skończył się dla nich zachoro-
waniem na parwowirozę. Później o życie Afry walczyliśmy u nas w Fundacji przez kilka dni. Teraz już 
zdrowe i przygotowane do adopcji. Fajne, wrażliwe suczki, bardzo ze sobą związane emocjonalnie. 
Są młodziutkie. Apia ma około trzy lata, a Afra nie ma jeszcze dwóch. Ważą między 10 a 13 kg. 
Kudłate, urocze pieszczochy, które najchętniej nie rozstawałyby się z człowiekiem. Staramy się 
znaleźć dla nich wspólny dom, by nie zostały rozdzielone. Tel. 783 553 197.

KOTKA FOCZKA
Przedstawiamy Foczusię - prześliczną białą kotkę o niesamowitym spojrzeniu i wyjątkowo przy-
jaznym, łagodnym usposobieniu. Foczusia jest młodziutka, ma około 1-1,5 roku, trafiła do nas za-
dbana, w dobrej kondycji. Obecnie kicia waży około 2,5 kg, to jej właściwa masa ciała. Foczusia jest 
niesamowicie grzeczna i cicha. Nie niszczy, nie sprawia żadnych problemów. Jest wyjątkowa. Lubi 
głaskanie i przytulanie, nie boi się ludzi. Bez problemu dogada się z innym kotkiem, jest bardzo 
łagodna. Prosimy o dobry i kochający dom dla Foczusi.

SZCZENIĄTKO - KAKTUSKA
Przedstawiamy malutką sunię Kaktuskę, która ma około 10 tygodni, jest niewielka, waży obecnie 
około 2,5 kg. Gdy dorośnie nie powinna ważyć więcej niż 15 kg, ale nie znamy rodziców Kaktuski 
i nie wiemy nic na pewno. Z całą pewnością jednak wyrośnie ona na cudowną przyjaciółkę całej 
rodziny. Kaktuska ma miękką, lekko puszystą okrywę włosową. Można się w nią wtulać bez końca. 
Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Kaktuski, ale i przemyślaną decyzję. Psiak to nie za-
bawka. Psiak-szczenię to wiele radości, ale też zobowiązanie na najbliższe kilkanaście lat.

QLKA
Przedstawiamy uroczą, młodziutką sunię Qlkę. Suczka jest nieduża, waży około 11 kg, ma nie-
spełna rok. Qlka jest grzeczną, kochaną młodą psinką. Jest przyjaźnie nastawiona do opiekunów, 
nie jest dominująca. Qlka dobrze reaguje na inne pieski, nie sprawia problemów, nie rozrabia :) 
Ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie, nie wyrywa się podczas spacerów. To bardzo urocza psinka 
o ujmującym spojrzeniu. Sunia ma delikatny przodozgryz, zdecydowanie dodaje jej on uroku. Qlka 
jest wyjątkowa i niepowtarzalna :) Bardzo prosimy o dobry dom dla Qlki.

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

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 wyrwa-
niem kończyn, uszkodzeniem organów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) podczas koszenia „traktorkami”, kosiar-
kami 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 koszo-
nym terenie, a podczas samego koszenia zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu ograniczyć możliwość wy-
stąpienia takich sytuacji. 

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

tel. 696 595 118
Cena: 395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 
W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

tel. 696 595 118

NOWA CENA:
1.290 tys. PLN
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Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

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.

www.aliorbank.plRRSO 13,7%

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

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

• 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

• przyjęcia nie tylko na podstawie ryb

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

Restauracja czynna codziennie:

RESTAURACJA AGROTURYSTYCZNA
Radwanowice, ul. Pstrągowa 1

Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

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

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

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


