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Spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Wiary i nadziei na lepsze jutro.

Po co komu te święta?
Kilka dni temu stałam na przystanku autobu-
sowym w Krakowie i oczekiwałam na przyjazd 
mojego środka transportu. W tym czasie usły-
szałam rozmowę dwóch pań w wieku około 55 
lat. Jedna z nich miała przy sobie duży czarny 
worek na śmieci cały wypełniony. Dość lekki, 
bo podnosiła go bez problemu. 

czytaj dalej na str. 2

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

SPRZEDAŻ RATALNA
pon. - pt 9 00 - 17 00 sob. 9 00 - 13 00

☎ 504 855 100

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

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

Wesołych Świąt!

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

tel. 33 847 54 75 • przedsiębiorcazpowerem@szih.pl
www.pzp.szih.pl

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

• Wsparcie eksperta przed rozpoczęciem działalności.
• Dotacja na rozpoczęcie działalności – 23 050,00 zł.
• Wsparcie pomostowe finansowe dla nowych
przedsiębiorców – 1200,00 zł przez maks. 6mies.

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB:
• W wieku od 18 do 29 lat, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19.

• Zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatów:
bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim,
proszowickim, wielickim, lub na terenie miasta Kraków.

• Pozostających bez pracy – osoby bierne zawodowo
lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.

• Zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca z PO WERem!

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

ABSOLWENTKA WYDZIAŁU
TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

z kilkuletnim doświadczeniem jako
specjalista ds. zamówień publicznych

oraz w handlu

POSZUKUJE PRACY
TEL. 506 049 190

INŻYNIER INFRASTRUKTURY
I RUCHU KOLEJOWEGO

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

Naszym Klientom
i Współpracownikom

życzymy
pogodnych, rodzinnych

Świąt Wielkanocnych

natasha.baliy
baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym
trenerem!

WIĘCEJ NA STR. 2

baliy.natasha@gmail.com

Przedszkole Mały Oksford
w Liszkach zatrudni dwie
nauczycielki przedszkola

4000-4500 zł
tel. (12) 631 04 80

mini i toy
szukają

najlepszego domu.
Cena: 4800 zł

Tel.: 506 81 97 37

Rodowodowe
CZARNE PUDELKI
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Zaczęły rozmawiać o swojej pracy. 
Wywnioskowałam, że pani od 
czarnego worka sprząta w domach 
różnych ludzi. Ta druga mówi do 
niej: “pewnie teraz przed świętami 
masz dużo roboty”. Na co pani od 
worka: “nie, teraz ludzie nie muszą 
mieć posprzątane na święta. Ale 
pracy mam dużo, bo muszą mieć 
posprzątane na wiosnę.”
Rozmawiały jeszcze o różnych 
sprawach, kiedy zaczął kropić 
deszcz. I pani od worka: “pada, a ja 
umyłam już okna w domu [zrozu-
miałam, że w swoim własnym]. 
W poniedziałek w wielkim ty-
godniu jeszcze raz je przetrę, żeby 
na święta były czyste.” Po czym 
jeszcze z dalszej rozmowy okazało 
się, że w wielkim worku są firanki 
wiezione do pralni.
Dużo myślałam o tej rozmowie. 
Zaskoczył mnie ten dualizm. Że 
jedni chcą mieć posprzątane na 
święta a inni na wiosnę. Abso-
lutnie nie chodzi mi o ocenę re-
ligijności ani tym bardziej wiary 

kogokolwiek. Bardziej ta rozmowa 
skierowała moje myślenie w stronę 
samych świąt i ich praktykowania.
Zaczęłam myśleć o tym, że jak-
kolwiek odnajdujemy się ze swoją 
wiarą, to święta obok wakacji wy-
taczają rytm naszego roku. Jest 
w ludziach coś takiego, że lubią na 
coś czekać, mieć z czymś związaną 
nadzieję (choćby miały to być tylko 
dni wolne), co ułatwia oderwanie 
się od trudów dnia codziennego 
i kieruje myślenie na przyjemniejsze 
sprawy. Lubimy też mieć okresy 
graniczne, do kiedy coś załatwiamy, 
z kimś się godzimy, coś kupujemy. 
No i chyba nie małą rolę pełni też 
deadline w porządkach domowych 
– o ile łatwiej nam się zorganizować 
z wszelkimi sprzątaniami czy re-
montami, kiedy wiemy, że przy-
chodzi taki moment, gdzie to już 
nie będzie nas dotyczyć i pozostanie 
nam tylko cieszyć się efektami. To 
nas lepiej organizuje, ale daje też 
poczucie satysfakcji.

Myślę też o tych świętach teraz, 
w tym wyjątkowym okresie 
wojny. Jak to ważne celebrować 
coś znanego, ale ważnego. Spotykać 
się z rodziną; zadbać o odmienny 
wystrój domu; założyć odświętne 
ubranie; zjeść coś smacznego, 
a wyjątkowego. To nam pokazuje, 
że życie niesie nie tylko cierpienie 
i lęk, ale również radość. I para-
doksalnie może się okazać, że te 
odmienne uczucia idą ze sobą ręka 
w rękę. No i oczywiście, w swoich 
rozmyślaniach nie pomijam osób, 
które ze względu na swoją wiarę, 
przeżywają ogromną nadzieję ze 
zmartwychwstania Boga. A to 
czasami nadaje sens całemu ich 
życiu.
I dlatego dzisiaj z okazji Świąt 
Wielkiejnocy życzę Państwu, 
byście sami znaleźli powód do ra-
dości w swoim życiu i w szczególny 
sposób celebrowali tę radość w ten 
świąteczny czas.

 v Magdalena Poprawa
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Po co komu te święta?
Lipnica Murowana znów palmami stoi!
W niedzielę, 10 kwietnia, rynek w Lipnicy Murowanej po raz ko-
lejny wypełnił się barwnymi palmami wielkanocnymi, które swoim 
urokiem i kunsztem wykonania przyciągały oczy tysięcy turystów. 
Podczas dorocznego 
ogólnopolskiego kon-
kursu władze Mało-
polski reprezentowała 
Marta Malec-Lech z za-
rządu województwa oraz 
Piotr Dziurdzia, radny 
Województ wa Ma-
łopolskiego. Konkurs 
Lipnickich Palm i Rę-
kodzieła Artystycznego 
im. Józefa Piotrow-
sk iego to najstarsze 
tego typu wydarzenie 
w Polsce. W tym roku 
odbył się już po raz 
63.  Honorow y pa-
t r o n a t  n a d  w y d a-
rzeniem objął Witold 
Koz łowsk i  – Ma r-
szałek Województwa 
Małopolskiego.
Cieszę się, że lipniczanie pie-
lęgnują tę wielowiekową tra-
dycję sporządzania na Nie-
dzielę Pa lmową pięknych 
palm. Lipnicki konkurs łączy 
w sobie elementy religii i ma-
łopolskiej kultury, sprawiając, 
że są one wciąż żywe, a przy-
ciągając co roku tłumy tu-
rystów, promują nasz region 
w kraju i zagranicą - mówi 
marszałek Witold Kozłowski.
W konkursie na najwyższą 
pa lmę ry wal izują ze sobą 
ludowi artyści z Lipnicy Mu-
rowanej i okolic, zdobiąc wi-
k linowe pręty wstążkami, 
kwiatami, baziami, gałązkami 
brusznicy i palmą stawową. 
Tego roku w konkursowych 
szrankach stanęło 55 palm. 

Zwycięzcą został Andrzej 
Gor yl z Lipnicy Górnej, 
którego palma miała 25,25 
metrów wysokości.
Według regulaminu konkursu 
palmy ustawiane wokół figury 
św. Szymona powinny być pod-
noszone ręcznie, bez użycia 
jakichkolwiek urządzeń, co 
w przypadku około 30-me-
trowych konstrukcji bywa nie 
lada wyzwaniem.
Po przerwie spowodowanej 
pandemią, w której konkurs 
odby wał się symbolicznie 
w mediach społecznościowych, 
a następnie bez udziału pu-
bliczności, tegoroczne wyda-
rzenie przyciągnęło na lipnicki 
rynek tysiące turystów z Polski 
i zagranicy.

To wydarzenie już na 
stałe wpisało się w ka-
lendarz kulturalny na-
szego województwa. 
Tutaj dzisiaj bije serce 
Małopolski. A jest to 
możliwe dzięki pasji, 
z a a n g a ż o w a n i u 
i talentom mieszkańców 
tego regionu - mówi 
Mar ta Ma lec-Lech 
z zarządu województwa.
W trakcie wydarzenia 
p a r l a m e n t a r z y ś c i 
i samorządowcy upa-
miętnili także zmarłych 
10 kwietnia 2010 r. 
w katast rof ie smo-
leńskiej symboliczną 
minutą ciszy oraz skła-
dając wieńce pod tablicą 
pamiątkową.

Niedzieli Palmowej w Lipnicy 
Mu rowa ne j  towa r z y sz y ł 
barwny jarmark wielkanocny, 
żywe warsztaty wykonywania 
palm, występy zespołów regio-
nalnych oraz koncert Wiśnic-
kiego Kwartetu Smyczkowego 
w zabytkowym kościele św. 
Leonarda.
63.Konkurs Lipnickich Palm 
dof inansowano ze środków 
min is t ra ku lt u r y i  dz ie-
dzictwa narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Projekt zrealizowano 
przy wsparciu f inansowym 
województwa małopolskiego 
z programu Mecenat Mało-
polski BIS.

 v Biuro Prasowe UMWM

natasha.baliy

baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Natalia Balii
• Trener personalny
• Instruktor programów grupowych
• 15 lat doświadczenia
• Certyfikowany specjalista:
• Trening funkcjonalny
• Programy mocy
• Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
• Mobilność funkcjonalna
• Trening cardio
• Rehabilitacja (mammoplastyka)
• Rozciąganie
• Szkolenia dla kobiet w ciąży
• Specjalista od żywienia
• Regulacja wagi
• Wychodzenie z depresji
• Programy naprawcze po COVID-19

baliy.natasha@gmail.comTEL. 731 690 163

Zemną uzyskasz ciekawe, produktywne i różnorodne
treningi połączone z urzekającymi emocjami!

Przekonaj się sam! Moim celem jestOSOBISTE PODEJŚCIE
do każdego, które pomożeCi wybrać NAJBARDZIEJ
EFEKTYWNY PROGRAMSZKOLENIOWY DLACIEBIE!

Zdrowie, wysportowanie, samodyscyplina i siła – to wszystko
zyskasz podczas ciężkiej i aktywnej pracy na moim treningu!

Gwarantuję!

Jeśli jesteś nastawiony na cel,
wytrwały i nie boisz się pracować nad sobą

- czekam na trening

Od Redakcji: Zachęcamy - popraw swoją kondycję z doświadczonym trenerem, poczuj się lepiej na wiosnę, a jednocześnie wspomóż
uchodźczynię z napadniętej przez Rosję Ukrainy! Natalia przebywa w Polsce z nastoletnimi córkami, jej mąż został wUkrainie, by walczyć.

Natalia podejmuje różne prace dorywcze, ale marzy o pracy w swoim zawodzie, by móc nadal dzielić się doświadczeniem i pozytywną energią.
Polub Natalię na FB, śledź Instagram, przekaż znajomym!

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia 
   indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 38 15 99
www.przystan-psychoterapia.pl
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

„4x4” inteligentny system rozpoznania napędu
Badania wszystkich typów pojazdów
Geometria zawieszenia
Naprawa pojazdów
Wkrótce serwis tachografów cyfrowych
Wkrótce do wynajęcia powierzchnia
reklamowa na telebimie.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KOCHANÓW
ul. Lubomirskich 18, DK 79 • tel. 725 612 555 • e-mail: oskp@ektrans.pl

Godziny otwarcia: Pn - Pt: 7:00 - 21:00 • Sb: 7:00 - 14:00

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

Zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyś lności i sukcesów
życzy firma EKTRANS

Niedziela Palmowa w skansenie w Wygiełzowie
W niedzielę 10 kwietnia Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - zorganizowało wyjątkowe 
wydarzenie - Niedzielę Palmową w Skansenie. Jak powiedziała Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego - Wielka-
nocne tradycje i obyczaje są pięknym oraz niezwykle barwnym elementem polskiej i regionalnej kultury. Muzeum - Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek  Lipowiec, jedna z instytucji kultury Województwa Małopolskiego, jest doskonałym, 
a zarazem unikalnym miejscem, by prezentować i kultywować to nasze wspólne narodowe i małopolskie dziedzictwo. 
Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom dzisiejszego wyda-
rzenia. Animatorzy kultury, społecznicy, stowarzyszenia, koła go-
spodyń wiejskich, zespoły artystyczne czy wytwórcy naszych regio-
nalnych, tradycyjnych produktów, wykonują wspaniałą pracę. To 
także dzięki Wam kultura i tradycja jest atrakcją i wielkim atutem 
Małopolski - dodała Iwona Gibas.
Niedzielę Palmową w Skansenie zainaugurowała msza święta z po-
święceniem palm wielkanocnych w zabytkowym kościółku z Ry-
czowa. Następnie uroczyście rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej 
wykonaną wielkanocną palmę. 
Pokazy związane ze świąteczną tradycją przygotowały m.in. stowa-
rzyszenia i koła gospodyń wiejskich. W programie imprezy znalazły 
się koncerty oraz wernisaż wystawy „Ignacy Łukasiewicz - Polski 
Farmaceuta i Wynalazca”. A podczas kiermaszu można było również 
kupić tradycyjne wędliny, sery, pieczywo, miody czy niepowtarzalne 
świąteczne dekoracje.
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograf iczny w Wygieł-
zowie i Zamek Lipowiec jest instytucją kultury Województwa 
Małopolskiego.

 v Biuro Prasowe UMWM
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Mróz R. : Projekt Riese
Riese. Największy projekt nazistowskich 
Niemiec, którego przeznaczenie wciąż 
pozostaje nieznane. Niegdyś być może 
podziemne miasto, arka przetrwania lub 
fabryka, w której pracowano nad bronią ją-
drową – dziś atrakcja turystyczna w Górach 
Sowich. Pięcioro ludzi postanowiło ją od-
wiedzić, zupełnie nieświadomych tragedii, 
która ma ich spotkać. Robią wszystko, by 
przeżyć.

Wysoczańska B. : Narzeczona nazisty
Na tle rosnącego w siłę nazizmu i niechybnej 
wojny w Europie, Hania i Johann zakochują 
się w sobie. Dziewczyna wkracza na nie-
mieckie salony jako narzeczona hrabiego 
i poznaje najwyższych rangą przywódców III 
Rzeszy. Równocześnie zostaje zwerbowana 
przez polskie władze do przekazywania 
tajnych planów Hitlera dotyczących Polski 
i Europy… Z czasem oboje zostają zmuszeni 
stoczyć moralną walkę o miłość, stojąc po 
obu stronach barykady.

Barbaro N. : Czuła przewodniczka.  
Kobieca droga do siebie

Rzetelna z punktu widzenia psychologii, ale 
także poetycka, czasem brutalnie szczera 
i poruszająca opowieść o kobiecej drodze 
do poznania samej siebie. Dlaczego kobiety 
grają role, które wcale im nie odpowiadają? 
Czemu pracują ponad siły i surowo oceniają 
się za najmniejsze uchybienia? Jak sprawić, 
by wewnętrzny głos, mówiący kobiecie o jej 
potrzebach i marzeniach, był słyszany wy-
raźniej niż nakazy i wymogi kultury? 

Tomala W. : Cztery liście koniczyny
Judyta jest pielęgniarką pracującą w so-
pockiej klinice. Pewnego dnia w położonej 
przy plaży biblioteczce znajduje notatnik, 
a w nim słowa: „Jeśli to czytasz, to znaczy, że 
mnie już nie ma. Teraz jesteś odpowiedzialny 
za życie innego człowieka”. Początkowo 
Judyta bierze to za żart. Nie ma pojęcia, że 
właśnie wzięła na siebie zobowiązanie. I że 
odtąd jej życie nie będzie już takie samo. 

Jurczyńska A. :  
Kamperem przez Polskę cz. 2

W kolejnej części wraz z rodziną Fenków 
m. in. zajrzycie do stadniny koni w Ja-
nowie Podlaskim, aby przekonać się, kto 
rży najpiękniej, weźmiecie udział w Dniach 
Chemika w Płocku i będziecie świadkami 
niezwykłych eksperymentów, a także zo-
baczycie, jakiej smakowitej niespodzianki 
można się spodziewać w czerwcu podczas 
wizyty w arboretum (ogród drzew i krzewów) 
w Wojsławicach!            

Dutka W. : Apokryf
Przyjaciele z rzymskiego Eskwilinu: Rzy-
mianin, Żyd i Grek, obywatele Wiecznego 
Miasta, już u progu dorosłości trafiają w wir 
dramatycznych wydarzeń, które zaważą na 
ich życiu. Wraz z nimi czytelnik przemierza 
prowincje potężnego Imperium Rzymskiego, 
przeżywa perypetie miłosne, moralne dy-
lematy i bolesne zmagania bitewne.

Smółka-Majerczak K. :  
Dbamy o planetę

Poczytaj o sympatycznym czerwonym samo-
chodziku Franku i dowiedz się, w jaki sposób 
postanowił wraz z przyjaciółmi zadbać 
o planetę Ziemię. W książeczce oprócz hi-
storyjki do czytania, znajdziesz zagadki, 
quizy i łamigłówki.

Chmielarz W. : Królowa głodu
Nie chce mówić o tym, kto i po co przysłał 
go do osady żyjącej z poszukiwaczy cennego 
kruszcu. Miniona wojna, która nie wzięła się 
znikąd, jest pokłosiem chaosu zrodzonego 
po apokalipsie. Bramowi powierzono 
misję, od której zależy przyszłość dawnego 
księstwa i jego mieszkańców. Wkrótce Bram 
przekona się, że w Kaźni każdy ma swoje 
sekrety, a niektóre z nich są śmiertelnie 
groźne... Prawdziwy kalejdoskop gatunków. 
Chmielarz jakiego nie znacie! 

MOST DIABELSKI 
Most Diabelski znajduje się w Czernej koło Krze-
szowic. Zbudowali go pustelnicy. Długi 120 metrów, 
wysoki 18 metrów, szeroki 9,5 metra. 
Na tym moście spotykały się 
wszystkie diabły i złe duchy. Na 
czele stal sam Lucyfer, pomagał 
mu Belzebub. Pod mostem 
został zakopany skarb, złoto, 
srebro i drogie kamienie. Tego 
skarbu pilnuje diabeł. Mówią, 
że na moście czyha diabeł, który 

czeka na złych ludzi, a jak ja-
kiegoś zobaczy to go porywa 
i topi w Czarnym Stawie 
w Tenczynku.

 v Tekst i ilustracja: 
Anna Lipka, kl. III 

SP w Zalasiu 
rok szk. 2017/2018

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

SOLIDARNI Z UKRAINĄ…
W dniach 29 marca i 30 marca 2022 r. Bibliotekę 
Publiczną w Filipowicach odwiedziły przedszkolaki 
z grupy 0A i 0B przy szkole Podstawowej w Fili-
powicach. Celem Naszego spotkania była edu-
kacja biblioteczna i promocja czytelnictwa. Dzieci 
zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki, jej 
zbiorami, a w szczególności z literaturą dla dzieci. 
Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały ko-
lorowe książeczki, uczyły się starannie układać je 
na półeczkach, a co najważniejsze, poznały zasady 
dbania o czysty i estetyczny wygląd książek.
Dzieci z wielką uwagą wy-
słuchały przeczytanego przez 
pracownika biblioteki Ewę  Lis 
opowiadania  Karoliny Gór-
skiej pt. „Wiosna”. Historia 
ta stała się inspiracją do wy-
czarowania z materiałów pla-
stycznych  cudownej postaci  
Pani Wiosny która zagościła na 
stałe w Naszej bibliotece. 
Ponieważ w naszym gronie były 
dzieciaczki z Ukrainy, postano-
wiliśmy w ramach solidarności, 
by suknia Pani Wiosny po-

wiewała barwami narodowymi 
tego kraju.
Biblioteka w Filipowicach, 
bardzo dziękuje Paniom wycho-
wawczyniom za cudowne spo-
tkanie, zaangażowanie, a nade 
wszystko za wysoką kulturę, 
jaką zaprezentowały dzieci. 

 v Pracownik Biblioteki  
w Filipowicach, Ewa Lis

Spotkanie  
z nauczycielami 

z Ukrainy
W czwartek, 7 kwietnia w Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Krakowie odbyło się spotkanie 
z udziałem 60 nauczycieli z Ukrainy. 
W wydarzeniu uczestniczyli Marta Malec-
-Lech z zarządu województwa oraz 
Łukasz Cieślik dyrektor MCDN.
Spotkanie było okazją do za-
prezentowania nauczycielom 
z Ukrainy systemu edukacji 
i nauczania w naszym kraju. 
Rozmawiano także o po-
trzebach w zakresie nauczania 
języka polskiego oraz bie-
żącym wsparciu i niezbędnej 
pomocy.
Nauczyciele byli bardzo ak-
tywni i wdzięczni za zorga-
nizowanie spotkanie dedyko-
wanego ich grupie zawodowej, 
zadawali dużo pytań zwłaszcza 

o aspekty prawne. Część z nich 
pracuje już w szkołach, inni 
szukają pracy w zawodzie. 
W najbliższym czasie pla-
nujemy kolejne spotkanie, bo 
są one niezbędne i pomocne 
- mówiła Marta Malec-Lech 
z zarządu województwa.

 v Biuro Prasowe UMWM

OPIEKANAD
OSOBAMI STARSZYMI,

PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,

pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940
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Kwiatowe wzory – przyciągamy wiosnę
Kiedy słupek rtęci przekracza 10°C, a dzień staje się dłuższy to znak, że można pożegnać szarobure płaszcze, ciepłe kozaki i grubą, 
zimową odzież. Remanent w szafie oznacza wymianę ubrań z ciężkich na te lżejsze, ale i „weselsze”. W tym zestawieniu nie może 
zabraknąć hitu każdej wiosennej rozkładówki – kwiatowych wzorów! Z czym nosić ten print, aby stworzyć świeżą i lekką styli-
zację? Poznaj nasze propozycje!
Tulipany, róże, piwonie, stokrotki, liście monstery, drobna łączka 
– właśnie taka roślinność zdobi odzież przeznaczoną do noszenia 
w wiosennym okresie. Wybór kwiatowych deseni jest ogromny – 
możemy przebierać w sukienkach, bluzkach, koszulach, spodniach, 
a nawet w dodatkach. To z pewnością ucieszy zarówno miłośniczki 
ultrakobiecych stylizacji, jak i każdą inną kobietę, która ma ochotę 
poczuć wiosenny „vibe”.
– Temat kwiatowych stylizacji, choć nie jest odkrywczy, to powraca 
jak bumerang po każdej szarej i wyzutej z kolorów zimie. Tutaj 
działamy zgodnie z kierunkiem pór roku – zmienia się przyroda 
za oknem, więc i my chcemy wyglądać inaczej, radośniej, aplikując 
dawkę koloru i kwiatowych printów. Jest to absolutnie uzasadnione, 
ale niesie za sobą jedno ryzyko – łatwo jest przesadzić, a wtedy za-
miast stylowego looku otrzymamy gotowe przebranie na szkolne 
przedstawienie za „panią wiosnę”. Dlatego musimy znaleźć balans 
– tłumaczy ekspertka sieci sklepów KiK.

Z czym nosić kwiaty?
Sklepowe wieszaki i półki uginają się pod ciężarem odzieży z wio-
sennymi wzorami. Dlatego szukając czegoś stylowego, warto po-
dejść rozsądnie do zakupów. Zamiast wypełniać szafę tekstylnymi 

kwiatami w nadmiarze, pamiętajmy, że będą dobrze wyglądały je-
dynie w duecie z jednobarwnymi, gładkimi elementami garderoby.
– Jest takie polskie przysłowie: co za dużo, to niezdrowo. I w wy-
padku odzieży w kwiatowe desenie ta zasada idealnie obrazuje 
stan rzeczy. Nie ma znaczenia, czy drobna łączka, czy większe 
wzory zdobią naszą sukienkę, bluzkę czy marynarkę – ten wzór 
skupia na sobie uwagę, jest dominujący, dlatego potrzebuje prze-
ciwwagi – czegoś, co „uspokoi” stylizację. Najlepiej łączyć odzież 
w pary, które zawsze się sprawdzą – kwiatowa, zwiewna sukienka 
– jeansowa katana, koszula w łączkę – proste jeansy, spodnie z eg-
zotycznym printem – gładki top/półgolf. Tak modne „total looki” 
w przypadku kwiatowych wzorów są możliwe, ale zdecydowanie ry-
zykowne – stylizacja może być przeciążona, zbyt bogata i w efekcie 
– nieudana. Dlatego najpewniejszym wyjściem jest połączenie 
wiosennego szaleństwa i starej, dobrej klasyki – radzi ekspertka 
marki KiK.

Czy tylko dla odważnych?
Różowa sukienka w piwonie, koszula w czerwone róże czy narzutka 
w liście mogą się wydawać opcją zbyt odważną dla niektórych osób. 
Co robić, jeśli chcielibyśmy zaakcentować wiosnę w stylizacji, ale 

duże, kwiatowe desenie są dla nas zbyt rzucające się w oczy? Od-
powiedź: szukajmy roślinności w dodatkach lub aplikacjach.
– Wiosenna moda jest dla każdego – także dla tych, którzy lubią 
stonowane stylizacje i idą w stronę klasyki. Tutaj najlepiej wybierać 
odzież minimalnie ozdobioną kwiatami. Doskonałym przykładem 
będą jeansy, które zazwyczaj posiadają aplikację na jednej nogawce 
albo koszule – białe w klimacie boho czy jeansowe z kwiatowymi 
aplikacjami w różyczki, stokrotki czy ludowe wzory. W takim 
układzie print będzie wyglądał jednocześnie nienachalnie, ale 
także wiosennie – podsumowuje stylistka. 
Stylizacje w kwiatowe wzory i żywe kolory zdecydowanie działają 
jak wabik na wiosnę i na naszą głowę, która po szarej zimie po-
trzebuje nowej energii i chęci do działania. Otwórzmy się na nią, 
przemycając trochę tej radości do naszych stylizacji! 

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

JAK ZADBAĆ O SWOJĄ  
CERĘ NACZYNIOWĄ ZIMĄ I LATEM?

Warto wiedzieć, że cera naczynkowa zwykle jest 
uwarunkowana genetycznie, znać nadmierne roz-

luźnienie naczyń krwionośnych i na pojawienie się 
objawów cery naczynkowej może wpłynąć również 

zwiększony poziom estrogenów. Dolegliwość ponadto 
nasila szereg czynników zewnętrznych. 

Jeżeli Twoja skóra jest cienka i delikatna, ale również 
problematyczna i gwałtownie reaguje na temperaturę, 

kosmetyki, suche powietrze, ostre jedzenie, alkohol 
i emocje, pojawiają się czerwone plamy, rumień, pieczenie 

lub świąd koniecznie rozpocznij kuracje produktami które 
zastopują i cofną te niepokojące zmiany.

W kremach do cery naczynkowej  
warto szukać takich składników aktywnych jak:

•Ekstrakt z kasztanowca
Wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne, nadaje im elastyczność. 

Ogranicza powstawanie nowych „pajączków” i zmniejsza widoczność 
już istniejących. 

•Ekstrakt z oczaru wirginijskiego
Dzięki zawartym w wyciągu flawonoidom surowiec wzmacnia i chroni 
ściany naczyń krwionośnych. 

•Wyciąg z szyszek cyprysa
Bardzo często wykorzystywany do leczenia stanów zapalnych, pęka-
jących naczyń krwionośnych i obrzęków.

•Olej z czarnuszki
Dzięku bogactwu witaminy A, E, F, B1, B3, B6 i biotyny, cennym niena-
syconym kwasom tłuszczowym ma właściwości nawilżające, odżywcze 
i silnie regenerujące.

•Masło shea
Składnik bogaty m.in. w witaminy A i E sprawia, że skóra po jego zasto-
sowaniu jest gładka i pokryta zabezpieczającym lipidowym filmem. 
Zmiękcza i uelastycznia oraz zapewnia naturalny filtr UV.

•Ekstrakt z chabra 
Zawiera cenne flawonoidy, sole mineralne i antocyjany. Rozjaśnia, odżywia, 
nawilża, a nawet wygładza drobne zmarszczki.

•Witamina E
Zwana witaminą młodości, ponieważ chroni komórki skóry przed wolnymi 
rodnikami, uszkadzającymi promieniami UV. Regeneruje, odżywia, wycisza.

•Ekstrakt z ambory 
Bogactwo rutyny i epikatechiny. Wzmacnia i minimalizuje ryzyko pojawie-
nia się teleangiektazji. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwzapalne, 
chroni przed podrażnieniami wywołanymi promieniowaniem UV.

•Witamina U 
Hamuje kaskadę reakcji zapalnych, a jak dowodzą badania naukowe, 
ponad trzykrotnie przyspiesza tempo regeneracji uszkodzonej skóry, 
co sprawia że skóra jest złagodzona i odporna na ponowne drażnienie 
ze strony czynników zewnętrznych.

•Tiliroside
To cenny bioflawonoid, który działa niczym tarcza ochronna przed nie-
korzystnymi warunkami środowiskowymi zapobiegając pojawieniu się 
reakcji niepożądanych.

Polecane przez nas produkty do intensywnej kuracji do cery naczyn-
kowej skłonnej do podrażnień to linia Redless U o bogatej formule 

zawierająca wiele tych cennych substancji. 

Produkty Redles U Line dostępne są w naszym gabinecie. Zaprasza-
my serdecznie.

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Cera naczynkowa jest bardzo cienka i delikatna, a przez to wrażliwa na wszelkie uszkodzenia.  
Płytko pod skórą ułożone naczynia krwionośne  gwałtownie reagują na działanie różnych 

czynników zewnętrznych. Pielęgnacja takiej cery naczynkowej polega na jej wzmocnieniu i 
zapewnieniu ochrony. Jak to zrobić?

Wesołych Świąt, ciepłych,  
pełnych radosnej nadziei  

Zmartwychwstania Pańskiego, 
pokoju, wiosny i obfitości  

życzą 
Kosmetolodzy  

Instytutu Urody Elf
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Hotel dla kotów i małych zwierząt

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany

tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy owcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.

Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Miłośnicy Tenczyna,
po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie sto-
warzyszeniu  Ratuj Tenczyn 1 % podatków. W tym roku można to zrobić 
używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT 
możecie wypełnić online lub pobierając program za darmo na własny 
komputer. 

Wasze podatki są jednym z podstawowych źródeł finansowania działal-
ności stowarzyszenia, dzięki nim możemy skutecznie pracować. Liczymy 
na Wasze wsparcie. 

KRS 0000332177
Szczegóły tu:

http://www.ratujtenczyn.org.pl/jeden_procent_2021.html

Spotkanie z Jakubem 
Byrczkiem / finisaż wystawy 

"Śląska Fotografia Artystyczna"
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza 
na spotkanie z prof. Jakubem Byrczkiem, towarzyszące wy-
stawie Śląska Fotografia Artystyczna. Podczas wydarzenia 
Jakub Byrczek opowie o swojej twórczości oraz o śląskim śro-
dowisku fotograficznym.
 Spotkanie odbędzie się 22 
kwietnia 2022, w piątek o godz. 
19.00.
Jakub Byrczek - urodzony 
w Jaworznie fotograf i wykła-
dowca. Mieszka i pracuje w Ka-
towicach, od 1982 wykłada fo-
tograf ię na Wydziale Radia 
i TV Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Absolwent Po-
litechniki Śląskiej. W 1999 
uzyskał stopień doktora sztuk 
filmowych i fotografii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Fil-
mowej Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera w Łodzi, 

tam też w 2005 uzyskał ha-
bilitację. Wieloletni członek 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików i prezes Zarządu 
Okręgu Śląskiego ZPAF. Od 
połowy lat 70. XX w. rozwija 
swoją działalność artystyczną 
- początkowo nawiązywał do 
nurtu fotografii elementarnej 
oraz tradycji neoawangar-
dowych lat 70. XX w., później 
zaczął tworzyć w odpowiedzi 
na najnowsze trendy w sztuce 
fotografii. W latach 80. i 90. 
XX w. jego prace można było 
oglądać na najistotniejszych 

polskich wystawach (m.in. cykl 
„Kontakty” z lat 1988–1989, 
który szeroko pokazywał za-
interesowania artystyczne 
twórcy). Prowadził warsztaty 
związane z dawnymi tech-
nikami fotograficznymi, inte-
resuje go fotografia otworkowa. 
W 2012 został uhonorowany 
nagrodą Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików.

 v Napisała Agnieszka 
Szczuka-Ciapała
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POŻEGNANIE ZIMY W TENCZYNKU
21 marca, w Pierwszy Dzień Wiosny, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku pożegnały zimę. 
W korowodzie z Marzanną wszystkie przedszkolaki przeszły po Tenczynku propagując hasła proekologiczne 
i wręczając mieszkańcom ulotki o ochronie środowiska. 
Akcja to jeden z elementów projektu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń" pt. Nie tylko przed-
szkolak zyska na ochronie środowiska - z Akcją Sprzątania Ogrodu 
Przedszkolnego. Patronat Wacław Gregorczyk Burmistrza Gminy 
Krzeszowice. 
Projekt dofinansowany jest przez Gminę Krzeszowice i prze-
widuje liczne działania, w tym Sprzątanie Ogrodu Przedszkolnego 
w ramach Sprzątania Świata. Marzanna, zgodnie z zasadami eko-
logii, ani nie została utopiona, ani spalona. W ogrodzie przed-
szkolnym dzieci ją pożegnały śpiewem, tańcem i rozebrały z bibuły, 
w którą została ubrana. Śmieci umieściły w workach. I tak rozpo-
częła się kalendarzowa wiosna.

 v Marzena Kubin – dyr. Przedszkola w Tenczynku
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Świąteczne gotowanie – nie zapomnij o bioodpadach!
Intensywny czas spędzony w kuchni przed Wielkanocą skutkuje suto zastawionym stołem świątecznym i… mnóstwem 
odpadów, szczególnie tych organicznych. W ferworze pracy często zapominamy o tym, że możemy wykorzystać powtórnie 
obierki i resztki warzyw jako wartościowy kompost. Podpowiadamy, co wyrzucać do bioodpadów, a co nie powinno się 
tam znaleźć i jak czerpać z potencjału odpadów organicznych.
Sałatka jarzynowa czy jajka we wszystkich postaciach to wielka-
nocne klasyki, które zawsze trafiają w gusta domowników. Dlatego 
przed świętami idą w ruch obieraczki i kosze na śmieci. Obieramy, 
kroimy i szatkujemy włoszczyznę, ziemniaki, kapustę czy jaja, a to, 
co jest nieprzydatne – zielone resztki, łodygi, liście i skorupki – trafia 
do pojemnika pod zlewem. Wróć. Te części wcale nie są nieprzy-
datne, o ile właściwie się nimi zajmiemy.

Zrobić coś z „niczego”
O tym, jaką „moc” kryją w sobie organiczne resztki, najlepiej wiedzą 
nasze babcie i mamy, u których nic się nie marnowało. I warto 
powrócić do tej starej szkoły, bo korzyści mogą być spore. Jakie? 
Zredukujemy liczbę śmieci, przy okazji uwalniając nasze kosze 
na odpady zmieszane od przepełnienia, nauczymy młodsze po-
kolenie odpowiedzialnej postawy i zasad segregacji, a także uzy-
skamy darmowy, pełnowartościowy nawóz naturalny, który zadziała 
dobroczynnie na nasze ogrodowe czy balkonowe uprawy. Jak to 
możliwe? „Kreatorem” całego zamieszania jest matka natura, a my 
tak naprawdę kopiujemy jej pomysł na przerabianie opadłych liści, 
uschniętych roślin czy gałęzi w nawóz, zasilający glebę w potrzebne 
składniki mineralne. Dokładnie tak samo jest z domowym kom-
postem, którego zawartość w wyniku naturalnych procesów bio-
chemicznych przekształca się w ziemisty materiał.

Wrzucać czy nie wrzucać?
Oto jest pytanie! Okazuje się bowiem, że pod pojęciem „odpady 
organiczne” kryje się cała gama produktów i nie wszystkie mogą 
znaleźć się w kompostowniku. Na przykład te pochodzenia zwie-
rzęcego – mięso, nabiał, kości czy tłuszcz – zaczną gnić, infekując 
całą zawartość i przyciągając insekty. 
– Segregowanie i kompostowanie odpadów wymaga wiedzy, ale 
także zmiany przyzwyczajeń oraz większej czujności wszystkich 
domowników. Przygotowania do świąt mogą być świetnym mo-
mentem, by zacząć stosować dobre praktyki. W końcu odpadów 
organicznych w tym okresie nie brakuje. Warto jednak sprawdzić, 
które produkty możemy przetwarzać, a które powinny znaleźć 
swoje miejsce w koszu na zmieszane odpady – radzi Marta Kro-
kowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje: obierki z warzyw 
i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, ale także zwiędłe 
kwiaty, rośliny czy ziemia z doniczek ulegną procesowi butwienia, 
zamieniając się w nawóz. Zrezygnujmy natomiast z wyrzucania do 

kompostu nadgniłych, chorujących roślin albo bo-
gatych w olejki eteryczne owoców cytrusowych, które 
zakłócają proces degradacji. Unikajmy też skórek 
od bananów, obficie opryskiwanych środkami che-
micznymi, a także musztardy, octu i resztek mięsa. 

Prosty sposób na przechowywanie bioodpadów
Odpowiednia segregacja bioodpadów to jedno, ale ich 
przechowywanie to drugie. Pamiętajmy o tym, że nie 
każdy typ worków może trafić do kompostownika lub 
do kosza na bioodpady. Jak najlepiej zorganizować 
przestrzeń kuchenną pod tym względem?
– Ścieżki są dwie – można albo zaopatrzyć się w do-
datkowy kosz na bioodpady, albo korzystać z worków, 
które mają konstrukcję umożliwiającą wygodne prze-
chowywanie tego typu resztek. W naszej ofercie taką 
funkcję spełniają papierowe, kompostowalne, worki, 
które są na tyle sztywne, że worek z zawartością jest 
stabilny. Większość osób decyduje się jednak na po-
siadanie specjalnego kosza na bioodpady i w takim 
przypadku warto wybrać bardziej elastyczne worki 
z naturalnego PLA, np. z kukurydzy – opowiada 
Marta Krokowicz związana z marką Paclan i apeluje: 
odpowiednia segregacja to połowa sukcesu, ale zwra-
cajmy uwagę na to, w czym znajdują się wyrzucane 
bioodpady. Wystrzegajmy się korzystania z „fo-
liówek” lub klasycznych worków na śmieci. Wy-
bierajmy zaś kompostowalne worki, które możemy 
wrzucić od razu na kompost lub do brązowego 
pojemnika. 
Korzyści płynących z kompostowania jest wiele, 
dlatego warto wykorzystać wiosenno–wielkanocny 
czas do jego założenia. Tym bardziej że będziemy 
mogli szybko go „nakarmić”, wykorzystując przy tym 
resztki włoszczyzny czy skorupki jajek, które pozo-
staną po świątecznym gotowaniu.

www.paclan.pl 
https://www.facebook.com/paclanpl/ 

https://www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl

KĄCIK KULINARNY

Zielony groszek  
z majonezem
Hmm... co mogę powiedzieć o tym daniu -  sałatce? Na 
pewno to, że jest jednym z naszych ulubionych dań, ro-
bionych w czasie Wielkanocy. Jest pyszne i proste..

Zielony groszek 
z majonezem:

• 2 puszki zielonego groszku
• 1 ząbek czosnku
• 1 słoik Majonezu 

Kieleckiego
• ewentualnie 2 łyżki 

jogurtu naturalnego
• sól, pieprz do smaku
• jajka na twardo  

(tyle ile lubisz ;))

Czosnek obieramy, przeciskamy 
przez praskę i mieszamy z majo-
nezem Kieleckim (ewentualnie 
dodajemy jogurt ) oraz dopra-
wiamy solą i pieprzem. Puszki 
z groszkiem otwieramy, od-
lewamy zalewę, groszek prze-
kładamy do miski i mieszamy 
z sosem majonezowym.
Dekorujemy połówkami jajka. 
Można też udekorować czymś 
zielonym. U nas tym razem było 
fantazyjnie ;)
Najlepiej, aby cała sałatka 
t rochę posta ła i przesz ła 
smakami.
Podajemy z pieczywem.
Z Majonezem K ieleck im 
wiąże się też pewna historia. 

Dawno temu byłam z moją 
Mamą w USA u mojego brata 
i podczas jakiegoś przyjęcia wy-
jęłyśmy jako smakołyk z Polski 
kiełbasę wiejską i ulubiony nasz 

Majonez Kielecki i wszyscy 
goście zajadali się nimi i były 
to największe hity przyjęcia :)
Spokojnych, rodzinnych Świąt!!

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

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



9Informacje, Reklamy

Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •

Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu,, uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

KKOONNCCEENNTTRRAATT RREETTIINNOOLLUUNNOOVVAAGGEE PPRROOCCEEUUTTIICCAALLSS
Oriflamewprowadziło dodatkowe produkty z serii NovAge Proceuticals. Produkty
stanowią dodatek do rytuału pielęgnacji. Zostały specjalnie zaprojektowane, aby
wzmocnić efekty pielęgnacji twarzy w zależności od problemu. W swojej ofercie
posiadamy: koncentrat retinolu, peeling 6% AHA, peptydy i maseczkę do twarzy
w płachcie z niacynamidem i cica.

Dzisiaj chciałam Wam polecić koncentrat retinolu, który zmniejsza widoczność
zmarszczek, udoskonala teksturę skóry, przywraca jej nawilżenie oraz wspomaga
odnowękomórkową - z czasemskóra staje się zdrowsza iwyglądamłodziej. Zamknięty
w kapsułkach retinol zapewnia maksymalną moc i liczne korzyści. Testowany
dermatologicznie.Działaniepotwierdzone także testamikonsumenckimi. Jużpo2tygodniachskórabędzie
jędrniejsza i młodsza o udoskonalonej strukturze. Retinol należący do grupy witamin A i słynie ze swoich
zdolności do rozwiązywania różnych problemów skórnych, w tym niwelowania głębokich zmarszczek.
Jego działanie polega na stymulowaniu syntezy kolagenu i odnowy komórkowej oraz zwiększaniu
zawartościwodywskórze, bywygładzić drobne linie i zmarszczki oraz poprawić strukturę skóry.

Zapraszam do naszych biur na komputerową analizę skóry urządzeniem API.

W naszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki,
jest to córka naszej byłej Konsultantki, która zmarła.

Ty także możesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim
Klubowiczom i Klientom zdrowych, wesołych

i spokojnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych.
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SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11
pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich
oraz polskich, regionalnych

i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

Podaruj swój

LENCE
Walczymy o Lenę 

każdego dnia. Błagamy 
o podarowanie Jej 1% 
podatku. Dzięki Wam 

ta śliczna dziewczynka 
może odzyskać pełnię 

sprawności.

W JAKI SPOSÓB 
MOŻESZ POMÓC?
wpłacając 1% podatku
wg. wzoru, jak poniżej.

KRS 0000037904 

wpłacając BEZPOŚREDNIO 
NA KONTO:

Szanowni Darczyńcy, prosimy 
o zaznaczenie Pola “Wyrażam zgodę”

NUMER KONTA DLA ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:  
38207 Malatyńska Lena  
- darowizna na pomoc  
i ochronę zdrowia.

0000037904

38207 Malatyńska Lena

Lenka Malatyńska urodziła się z wadami wro-
dzonymi prawej nogi: skróconą kością udową 
i niewykształconą kością strzałkową. Nigdy nie 
zaznała beztroskiego dzieciństwa, od urodzenia 
przeszła już kilkanaście operacji ortopedycznych 
i niezliczonych rehabilitacji. Pomimo ograniczeń 
fizycznych,częstych pobytów w różnych szpitalach 
i cierpienia jakiego zaznaje, Lenka nie traci po-
gody ducha. Doskonale rozwija się pod względem 
poznawczym, społecznym. Jej największym marze-
niem jest samodzielność ruchowa, chciałaby funk-
cjonować bez pomocy kul, wózka inwalidzkiego czy 
asysty innych.

Niestety, w obecnej chwili to nie jest możliwe. Jej 
prawa noga jest krótsza aż o 14 cm, ponadto Lenka 
zmaga się z problemami stawów, rotacją w kolanie 
i zwichniętym biodrem. 

W 2021 roku pojawiła się nadzieja na odzyskanie 
przez Lenę wymarzonej sprawności. Została za-
kwalifikowana do serii operacji ortopedycznych, 
które mają być przeprowadzone przez światowej 
sławy, kanadyjskiego chirurga ortopedę – dr Pa-
ley’a, w jego klinice w Warszawie. Dr Paley stosuje 
nowoczesne i nowatorskie metody leczenia, niewy-
konywane w naszym kraju w ramach NFZ. Łącznie 
wykonane mają być trzy zabiegi operacyjne oraz 
kilka cykli rehabilitacyjnych. Niestety operacje te 
są płatne, całkowity koszt leczenia Leny w klini-
ce dr Paley’a szacowany jest na ok. 600 tys. zł, co 
zupełnie wykracza poza możliwości finansowe 
rodziny. Tylko pierwsza z dwóch lub trzech opera-
cji dziewczynki wynosi aż 355 tys. zł. Społeczność 
lokalna, szkoła, przyjaciele i znajomi Lenki zaan-
gażowali się w organizację różnego rodzaju akcji 
charytatywnychmających na celu zbiórkę funduszy 
na operacje Leny, które umożliwią jej uzyskanie 
upragnionej i wymarzonej sprawności. 

To wciąż za mało.

Pomóżmy Lenie!

DO SPRZEDANIA
dom240mkw(plus 120mkwpoddasze)
wcentrumBalic, z dużympotencjałem
inwestycyjnym-podwynajemmieszkań

lub prywatnie,naponad5adziałce.
Cena:800tys.PLN.

tel. 696 595 118
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Wszystko zgodnie z planem!

Ale od początku, trasa była podzielona zgodnie z tytułem na dwa etapy, po-
ranny Mudness, czyli wyszukiwanie i wjazd (dla chętnych) w każdą napo-
tkaną kałużę. Mimo że marzec był bardzo suchy i lasy częściowo były już 
pozamykane ze względu na ryzyko pożarowe – tam gdzie byliśmy wody 
i błota nie brakło. Prawie każdy uczestnik gdzieś się wkleił w związku z czym 
było sporo biegania z linami a wyciągarki miały okazję solidnie się zagrzać. 
Dość powiedzieć że jako wóz prowadzący utopiliśmy naszego Patrola mniej 
więcej 500 metrów po ruszeniu z miejsca startu:-D. 
Po kilku godzinach zmagania się z koleinami, kałużami, błotem a także ku-
rzem (przy wcale niewielu przejechanych kilometrach) nadszedł czas na 
doholowanie uszkodzonych na miejsce ogniska i przegląd pozostałych wo-
zów. Jeden pojazd niestety musieliśmy odstawić na parking, na szczęście 
wszyscy uczestnicy, dzięki uprzejmości pozostałych załóg znaleźli miejsce 
i w pełnym składzie osobowym pojechaliśmy dalej. 
Druga część dnia to przelot Jurajskimi szlakami na miejsce gdzie podjęli-
śmy Atak na wzgórze. Kilka pojazdów konkurowało kto wyżej się wybije na 
wzniesieniu, ale zasadnicza trasa „Ataku” to techniczny odcinek który trzeba 
pokonywać z rozwagą i słuchając pilota, ponieważ trasa to kręty podjazd 
i zjazd pomiędzy drzewami i głazami o które przy zbytniej brawurze można 
uszkodzić zarówno nadwozie jak i podwozie. Na szczęście współpraca pilo-
tów i kierowców pozwoliła ten etap przejechać bez strat. 
Ostatni etap Ataku na wzgórze, to próby podjazdu pod strome podjaz-
dy między drzewami. Ze względu na totalne wysuszenie terenu tutaj było 
względnie łatwo, jeśli starczyło mocy to starczało i przyczepności. Ale 
nachylenie trasy zapewniało konkretne emocje wszystkim uczestnikom! 
Ostatni odcinek trasy to kilka kilometrów bajecznymi Jurajskimi wąwozami. 
Zdjęcia i filmy w dużej ilości na naszym Facebooku.  Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom!
I zapraszamy ponownie, szykujemy już dla siebie i dla Was tym razem bar-
dziej turystyczną trasę: „Tak się to robi na południu #4” Śledźcie nasz profil: 
https://www.facebook.com/16kiloblota

tel. 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Mudness & Atak na wzgórze 2022 - było konkretnie i mocno, jak ostatnio mawia młodzież – sztos! Do 
tego można powiedzieć że obyło się bez niespodzianek. Błoto niestety pokonało dwa Patrole, jednak 
patrząc na to z jakimi warunkami te patrole walczyły i jak zawzięcie kierowcy starali się przejechać do 
końca – niespodzianek nie było. 

Za nami 3. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze
Ponad 40 interesujących wywiadów z pracownikami Kraków Airport, szczegółowe zaprezentowanie ich codziennych obowiązków, 
a także wiele merytorycznych wskazówek, jak zdobyć wymarzoną pracę na lotnisku – tak w wielkim skrócie wyglądały 3. Lotni-
skowe Targi Zawodoznawcze, które odbyły się 22 marca. Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Lotniczej.  
6-godzinna transmisja online 
z 3. Lotniskowych Targów Za-
wodoznawczych została prze-
prowadzona za pośrednictwem 
Facebooka oraz plat formy 
YouTube. Jedyne tego typu 
wydarzenie w Polsce przycią-
gnęło przed ekrany łącznie 50 
000 uczestników.  
Dzięki Lotniskowym Targom 
Zawodoznawczym choć na 
chwilę można było przenieść 
się do miejsc na co dzień nie-
dostępnych dla pasażerów i do-
wiedzieć się m.in. o karierze 
marszałka, asystenta dyżurnego 
operacyjnego portu lotniczego, 
koordynatora obsługi termi-
nalowej czy pilota. Podczas 
w yda rz en ia n ie z abrak ło 
także interesujących rozmów 
z przedstawicielami Służby 
Celno-Skarbowej, Straży Gra-
nicznej czy Lotniskowej Służby 
Ratowniczo-Gaśniczej.  
3. Lotniskowe Targi Zawodo-
znawcze były nie tylko szansą 
do zapoznania się z profesjami 
lotniskowymi. Uczestnicy wy-
darzenia wysłuchali także wielu 

interesujących anegdot i cie-
kawostek związanych z pracą 
w porcie lotniczym. Przedsta-
wicielka Służby Celno-Skar-
bowej opowiedziała, jakie na-
rzędzia służą do sprawdzania 
bagażu. Zaprezentowała także 
niecodzienne przedmioty zare-
kwirowane pasażerom. Wśród 
nich znalazła się m.in. skóra 
niedźwiedzia czy koralowce. 
Z kolei przedstawiciele Straży 
Granicznej przynieśli ze sobą 
nowy nabytek – robota piro-
technicznego, który wyko-
rzystywany jest w przypadku 
pozostawionego na lotnisku 
bagażu bądź innego podej-
rzanego przedmiotu. Na za-
kończenie marszałek opowie-
dział widzom, skąd właściwie 
wzięła się nazwa jego zawodu.
Wszystkie materiały dotyczące 
zawodów lotniskowych udo-
stępnione zostały na oficjalnej 
stronie targów: www.krakowa-
irport.pl/targi.

Centrum Edukacji Lotniczej
Centrum Edukacji Lotniczej 
- Kraków Airport to jedyne 

tego rodzaju miejsce na mapie 
Polski. Na co dzień szcze-
gółowo przybliża ono zasady 
funkcjonowania lotniska za-
równo dzieciom, młodzieży, 
jak i dorosłym. Prowadzone tu 
warsztaty w przystępny sposób 
pokazują jak poprawnie od-
czytać kartę pokładową, które 
miejsce zająć w samolocie czy 
w jaki sposób się spakować, aby 
nie narażać się na stres podczas 
kontroli bezpieczeństwa. Takie 
oswojenie z lotniskiem z pew-
nością pozwoli na czerpanie 
większej przyjemności z po-
dróży. Centrum realizuje także 
lekcje tematyczne, teatrzyki 
dla najmłodszych, spotkania 
zawodoznawcze, imprezy uro-
dzinowe oraz ciekawe produkty 
dla osób indywidualnych. 

O Kraków Airport 
Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią koronawirusa obsługiwało 8 milionów pasażerów. Lotnisko jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz 
Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków Airport są dostrzegane na świecie – potwierdza to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez Airport Council International w 2017 r. za doskonalenie 
jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody World Routes Marketing Awards w 2017 roku.
Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym 
celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami. 
CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym regionalnym portem lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty 
zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative.
Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie lotnisko planuje zainwestować około miliarda złotych w rozwój infra-
struktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy 
nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa.
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Biel we wnętrzu nie musi być nudna
Białe elementy aranżacyjne budzą mieszane odczucia – choć są uniwersalne, to przyjęło się, że są nudne i bez polotu, 
więc trudno udekorować nimi wnętrza, tak aby były atrakcyjne dla oka. Patrząc jednak na to, z jaką łatwością biel łączy 
się ze stylem klasycznym, boho czy rustykalnym, wydaje się, że prawda jest nieco inna… odczarujmy więc biel!
Trudno powiedzieć, skąd dystans do bieli, którą przecież tak często 
wykorzystujemy we wnętrzach. Być może jest temu winne skoja-
rzenie jej z higieniczną sterylnością i porządkiem, znanymi z pla-
cówek medycznych – stąd już krótka droga do sztampy i braku 
pomysłowości. 
Winnym może być także przesyt wnętrzami w stylu skandy-
nawskim, w którym biały kolor w różnych tonacjach często gra 
pierwsze skrzypce albo czasowe zamiłowanie do bardziej ekstra-
waganckich, nasyconych kolorów, które tworzą kontrastowe zesta-
wienia. Niemniej jednak, jaki powód by nie stał za uznaniem tej 
barwy jako niezbyt wartościowej dla aranżacji, warto przyjrzeć się 
jej potencjałowi z bliska. 

Ponadczasowe dodatki
Miłośnicy białych dodatków aranżacyjnych mają w czym wybierać 
– sklepowe półki uginają się od produktów w tej kolorystyce. Znaj-
dziemy gustowne świeczniki i ażurowe latarenki, minimalistyczne 
ramki na zdjęcia, tradycyjne poszewki na poduszki, wreszcie – 
gustowne wazony, doniczki i ceramiczne figurki. Wiele z tych 
elementów ma uniwersalny charakter, a dzięki temu odnajdą się 
we wnętrzu urządzonym w danym stylu, ale jest spora szansa, że 
będą do niego pasować nawet wtedy, gdy zmienimy kolor ścian lub 
kupimy nowe meble. 
– Biel ma tę właściwość, której próżno szukać w innych barwach 
– niezwykle łatwo dopasowuje się do różnych stylów i dodatków, 
jest plastyczna. Białe elementy będą dobrze wyglądały z jasnymi, 
stonowanymi barwami – beżem, kremem, szarością czy pudrowym 
różem, które chętnie stosujemy np. w salonie, myśląc o tym, by 
wnętrze nie wymagało remontu przez kilka kolejnych lat, albo 
kuchni, w której na przestrzeni dłuższego okresu zmieniamy za-
zwyczaj jedynie odcień ścian. Białe dodatki dekoracyjne czują się 
w takim anturażu jak ryba w wodzie. Dlatego warto popatrzeć 
na ponadczasowość bieli jako wartość samą w sobie – mówi de-
koratorka KiK.

W zgodzie z naturą 
W aranżacji wnętrz coraz mocniej doceniamy naturalne mate-
riały – drewno przeżywa swoją drugą młodość, zielone liście roślin 
niemalże zalewają niektóre wnętrza, a kamień święci triumfy. Te 
materiały świetnie oddają moc matki Ziemi i są często wykorzy-
stywane we wnętrzach, których energia ma z nią korespondować. 

Jak modny styl boho czy sielski rustykalny wypada w duecie z bielą? 
Zaskakująco dobrze.
– Style aranżacyjne, które czerpią z natury, są mocno związane 
z barwami ziemi – beżem, brązem, zielenią, a te z kolei potrzebują 
spokojnego kontrapunktu. Biel jest wyważona i stonowana, dlatego 
dobrze się z nimi komponuje. Białe, nieco postarzone dodatki – np. 
metalowe zawieszki, ramy do zdjęć i obrazków, drewniane skrzy-
neczki na zioła i rośliny świetnie łączą się z brązowymi, drew-
nianymi belkami i stropami w rustykalnych domach. Podobnie 
sprawa wygląda z dekoracjami w klimacie boho – buddyjskie figurki 
czy makramy pięknie odbijają soczystą zieleń roślin i komponują się 
z wiklinowymi doniczkami czy plecionymi koszami. Bez wątpienia 
harmonia zostaje zachowana – mówi dekoratorka KiK.

Biel dla odważnych
Skoro biel jest ponadczasowa, potrafi harmonizować wnętrze, to 
z pewnością nie nadaje się do barwnych, odważnych aranżacji, 
w których rządzi kolor… Czy aby na pewno?

– Warto popatrzeć na tę kwestię z szerszej perspektywy. Odważne 
aranżacje są często oparte na jednym lub dwóch intensywnych, 
nieco szalonych kolorach. Fiolet, turkus czy magenta przez swoją 
wyrazistość mogą męczyć, dlatego niezbędne jest towarzystwo 
spokojniejszego odcienia, jak bieli, która uspokaja nieco szaloną 
wizję. Białe grafiki, półki czy elementy ceramiczne wprowadzają 
kontrast, ale i porządek – podsumowuje specjalistka KiK.
Warto pamiętać, że biel ma wiele twarzy. Kocha marynistyczny 
błękit, uwielbia spokój naturalnych dodatków z wikliny i trawy, 
rozumie się ze stylem klasycznym, ale także sprawdza się w bar-
dziej odważnych aranżacjach. To, jaką wartość wykrzeszmy z jej 
pozornie nudnej natury, zależy tylko od nas.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym obecnym i przyszłym Klientom
oraz Czytelnikom miesięcznika Gwarek Małopolski

wszelkiej pomyślności, zdrowia
oraz pięknych chwil w gronie najbliższych

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE
▪ DRZWI

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY
▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE

STALOWE I ALUMINIOWE
▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE

STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE
▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków

tel.: 694 435 170
e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

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

dom ok. 90 m kw plus osoby garaż, w Miękini 
k. Krzeszowic, działka 5,5 a. 

Cena: 290 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

niesamowicie usytuowana, widokowa działka 
budowlana ok. 20 a w Balicach gm. Zabierzów. 
Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną, 

kamienistą. Do sprzedania również granicząca 
z nią działka ok. 20 a. 

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana w zacisznym 
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,  

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana o 

powierzchni 17,5 a w Tenczyn-
ku. Ładne,spokojne miejsce.  

Cena: 192,5 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana (przeznaczenie 

zgodnie z MPZP to MNR2) o pow. 56 a, 
w Rudnie gm. Krzeszowice. Na działkę 
składają się trzy działki ewidencyjne, 
położone bezpośrednio koło siebie.

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka rolna o pow. 40 a  

w Skotnikach, dzielnica Dębniki, 
Kraków.

Nowa cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana o pow. 32 a  

w Filipowicach, gm. Krzeszowice. 
Wszystkie media na działce i w 
drodze gminnej przy działce. 

Cena: 99 tys. PLN.

dom 240 m kw (plus 120 m kw poddasze)  
w Balicach, pod wynajem mieszkań lub 

prywatnie, działka 5,2 a.

Cena: 800 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a. 

Cena: 460 tys. PLN.
2. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a. Cena: 800 tys. PLN.
3. Dom 90 m kw w Miękini, działka 5,5 a. Cena: 290 tys. PLN.
4. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.  

Cena: 250 tys. PLN.
5. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia 

lub totalnego remontu na działce budowlano-usługowej 
M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.

6. Dom 220 m kw w Strzyżowicach, działka 70 a. Cena: 535 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
7. Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),  

przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
8. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
9. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
10. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
11. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
12. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
13. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
14. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
15. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN. 

16. 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.

17. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
18. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
19. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

Cena: 139 tys zł.
20. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
22. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. 

Nowa cena: 110 tys. PLN.
23. Działka budowlano-leśna 90 a w Skawicy, gm. Zawoja, pod 

Babią Górą. Cena: 215 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

24. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondy-
gnacje, każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 
tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

25. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  
Cena: 580 tys zł.

26. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład 
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.  
Cena: 1.378 tys. PLN

27. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwa-
nowicach. Na działce dom ok 140 m kw do wyburzenia lub 
remontu. Cena: 200 tys. PLN. 

28. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
29. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
30. Pokój na I piętrze w domu wolnostojącym w Bolechowicach 

gm. Zabierzów. Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 
1100 PLN / m-c z mediami i ogrzewaniem. 1 os. - 600 PLN / 
m-c. Wspólna kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży 
ogród do dyspozycji. Kaucja w wysokości jednomiesięczne-
go czynszu.

31. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w 
sumie 8 osób), w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi 
przynależy kuchnia, łazienka, pokój dzienny, 2-3 miejsca 
parkingowe, ogródek.  Podana cena dotyczy lokum dla 4 
osób. Cena: 1400 PLN / m-c.

32. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

33. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

Klasycznie, naturalnie, a może „z przytupem”– trzy pomysły na aranżację wielkanocnego stołu
Choć Wielkanoc – z różnych powodów – nie jest tak „strojna” jak Boże Narodzenie, to nawet najwięksi minimaliści pamiętają o udekorowaniu miejsca, 
w którym podczas świąt spędzamy najwięcej czasu. O czym mowa? Oczywiście o stole! Podpowiadamy, jak zadbać o jego efektowną oraz nieskom-
plikowaną oprawę, która sprawdzi się zarówno podczas wielkanocnego śniadania, jak i pozostałych świątecznych posiłków. 
Dekorowanie wnętrz z okazji Wielkanocy ma 
w sobie pewną magię – bez względu na aurę za 
oknem, pozwala poczuć tę radosną, wiosenną 
atmosferę i dłużej się nią cieszyć. Sprawia też, 
że nasz dom nabiera wyjątkowego, odświętnego 
charakteru. Głównym elementem wielu świą-
tecznych aranżacji jest stół, który w tym okresie 
staje się nie tylko miejscem spożywania po-
siłków, ale i spotkań. Dlatego warto zadbać 
o to, by zaplanowana aranżacja pasowała do 
klimatu naszych wnętrz i łączyła w sobie es-
tetykę oraz funkcjonalność. 
A skoro ma być wyjątkowo, przyda się in-
spiracja na aranżację stołu inną niż typowe 
dla świąt Wielkanocy żółte i zielone ozdoby. 
I mamy na to aż 3 pomysły!

1. Klasyka zawsze się obroni
– Mówiąc „klasyka”, wcale nie mam na myśli 
typowych żółci, zieleni, kurczaczków czy pi-
sanek, choć i te są zawsze mile widziane w wielkanocnych aranża-
cjach. Jednak tu chodzi raczej o uniwersalne, ponadczasowe i ele-
ganckie połączenia – mówi ekspertka sieci sklepów KiK i wyjaśnia: 
podstawą jest obrus. Warto wybrać gładki model w tradycyjnym 
wydaniu (biel) lub sięgnąć po szczególnie modne w ostatnim czasie 
lniane propozycje. Do tego biała zastawa, skomponowana z prze-
zroczystym szkłem i sztućce – srebrne lub złote. Myśląc o deko-
racjach najlepiej postawić na świeże kwiaty i świeczki w szklanych 
naczyniach. Warto wybrać te smukłe i długie, bo są bezpieczne 
i zajmują niewiele miejsca, dzięki czemu mamy wystarczająco dużo 

przestrzeni dla przysmaków wielkanocnych. Z taką bazą możemy 
bawić się kolorowymi dodatkami i zmieniać kolor kwiatów oraz 
świeczek w zależności od pory dnia i typu posiłku.

2. Naturalnie i stylowo
– W tym roku Wielkanoc wypada w połowie kwietnia, jest więc 
szansa, że będzie ciepło i słonecznie. Jeśli mamy do dyspozycji 
ogród, warto rozważyć organizację świątecznego śniadania czy 
obiadu na świeżym powietrzu. Jeśli jednak pogoda nie będzie 
sprzyjała i tak warto rozważyć wiosenną, naturalną aranżację 

stołu. Tu kluczowe są materiały, po które się-
gniemy – drewno, len – a także paleta barw 
ziemi – beże, brązy, zielenie. Lekkiego błysku 
mogą nadać dodatki – np. w odcieniach kla-
sycznego lub różowego złota. Do tego nie-
farbowane jajka, piórka, gałązki i sznur świa-
tełek w jednym kolorze, by dodać aranżacji 
odświętnego charakteru. Idealnie uzupełni ją 
rustykalna zastawa – biała, brązowa, a nawet 
i niebieska – tłumaczy dekoratorka związana 
z marką KiK.

3. Odważnie i przytupem
– Trzecia propozycja jest najbardziej nie-
typowa, bo bazuje na kolorze, który w ogóle 
nie kojarzy się z Wielkanocą. Mam na myśli 
róż, a konkretnie wykorzystanie do aranżacji 
różowej zastawy stołowej. Świetnie będzie 
się komponować z białymi czy brązowymi 
dodatkami (np. obrusem), ale też złotem, 

srebrem czy granatowym odcieniem. Tu najlepszą dekoracją 
również będą żywe kwiaty – w wersji naprawdę odważnej bardzo 
kolorowe bukiety, w spokojniejszej białe. Zdaję sobie sprawę, że dla 
tradycjonalistów to może być zbyt ekstrawagancka dekoracja, ale 
u osób szukających nowoczesnych inspiracji – czemu nie. Różowa 
zastawa doskonale komponuje się z daniami z warzyw i owoców, 
jeśli więc planujemy nietradycyjne, wegetariańskie lub wegańskie 
święta wielkanocne, to może być naprawdę strzał w dziesiątkę – 
podsumowuje specjalistka sieci sklepów KiK.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a  

w Tenczynku.
Cena: 149, 5 tys. PLN.

dom w miejscowości Poręba-Żegoty,  
gm. Alwernia, o pow. ok. 300 m kw,  
działka 11 a, dla większej rodziny  
lub na mieszkania pod wynajem.

Cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

WIELKA WIEŚ

TRZEBINIA

KRZESZOWICE
Wiosenny Jarmark Tradycji i Rękodzieła - rozpo-

czynamy rezerwacje stoisk
Po dwuletniej przerwie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach serdecznie zaprasza artystów i twórców ludowych do 
udziału w Wiosennym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła. Impreza 
odbędzie się w dniach 28-29 maja 2022, jak zwykle będzie to-
warzyszyła obchodom krzeszowickiej Majówki.
Rezerwacje rozpoczęto 11 kwietnia, zapisy przez FOR-
MULARZ ONLINE na https://ckiskrzeszowice.pl/ Regu-
lamin oraz więcej informacji na: www.ckiskrzeszowice.pl/
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

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

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

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

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce, pomożemy z trans-
portem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. ma-
łopolskim (około 40 km od Krakowa). Po przybyciu do naszego schroniska wszystkie zwierzęta otrzymują komplet 
szczepień, zostają odrobaczone i odpchlone, każdy zwierzak dostaje też chip. Wszystkie zwierzęta są przed adopcją 
sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wy-
dajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 
9.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Na SMS-y nie odpowiadamy. Tel. 793-993-779.

www.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.

RESZKA I RAFIK
Reszka (ta większa) i Rafik są już odrobaczone, zaszczepione i zachipowane. Wesołe, 
rezolutne i kontaktowe. Po szczenięcemu cieszą się życiem, tylko domu brak. Mają około 
3 miesięcy i wyrosną na małe pieski. Czekają na swoich ludzi w naszym fundacyjnym 
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

LUKAS
Przystojniak wymagający aktywnego opiekuna. Miły, serdeczny do ludzi, w kontaktach 
z psami też nie ma problemu, ale przy jego instynkcie łowieckim do mieszkania z kotami 
się nie nadaje. Ciekawy świata, szybko odnajduje się w nowych sytuacjach. Lukas ma 
około 5 - 6 lat, waży 27 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). 
Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Ko-
lonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

MANIA
Zabrana prosto z ulicy razem z potrąconą przez samochód matką. To fajny, radosny 
i pozytywny dzieciak. Lgnie do człowieka i właściwie to nie odchodziłaby od niego 
nawet na krok. Dom potrzebny jej na wczoraj! Mania ma około 3 miesięcy, jest dwa 
razy odrobaczona, zaszczepiona przeciw chorobom zakaźnym i zachipowana. Wyrośnie 
na średniaczka (+/-15 kg). Czeka na swoją rodzinę w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

POCO
Przedstawiamy Poco, pięknego, starszego, dość dużego i bardzo smutnego pieska. Poco 
został odebrany z gabinetu weterynaryjnego po wypadku komunikacyjnym. Właściciel 
niestety się po niego nie zgłosił. Psiaczek ma ok. 13 lat, bardzo łagodne usposobienie, 
ale jest troszkę nieufny w stosunku do obcych. Paco na pewno nie rozumie ostatnich 
wydarzeń i zdecydowanie wolałby wrócić do domu. Piesek otrzymał komplet szczepień, 
został odrobaczony, zabezpieczony przeciwko pasożytom zewnętrznym, zaczipowany 
i wykastrowany. Prosimy o nowy dom dla smutnego seniora Poco. Mamy nadzieję, że 
wkrótce smutek obecny na jego pyszczku odejdzie w niepamięć. Tel. 793993779.

POCAHONTAS
Przedstawiamy Pocahontas, śliczną sunię w typie owczarka niemieckiego, uroczą i kon-
taktową. Pocahontas jest młodziutka, ma ok. 1,5 roku i waży 32 kg. Sunia jest bardzo 
pogodna, uwielbia zabawę, w szczególności bieganie za piłeczką. Ma dużo energii, 
dlatego szuka aktywnej nowej rodziny! Jest bardzo wesoła, uwielbia kontakt z opie-
kunami i wszelkiego rodzaju pieszczoty. Gdyby jej rozmiar na to pozwalał, najchętniej 
wskoczyłaby każdemu na ręce. To naprawdę przeuroczy psiak, który potrzebuje bli-
skości. Sunia otrzymała komplet szczepień, została odrobaczona, zabezpieczona prze-
ciwko pasożytom zewnętrznym, zaczipowana i wykastrowana. Pocahontas ogólnie do-
gaduje się z innymi pieskami, ale przed adopcją do domu, w którym mieszka inny pies, 
zalecamy wybrać się na wspólny spacer. Tel. 793993779.

KOTEK MIŚMIŚ
Przedstawiamy kotka Miśmisia, który trafił pod nasza opiekę prawdopodobnie po po-
gryzieniu przez psy, jego stan był poważny, ale obecnie ma się znacznie lepiej. Miśmiś 
to kotek dorosły, sporej wielkości, waży około 5 kg, ma 5-7 lat, choć ze względu na swoje 
przeżycia wygląda na więcej. Miśmiś to uroczy kocurek, gdy opiekunowie tylko pojawią 
się w zasięgu jego wzroku, zaczyna radośnie mruczeć na ich widok! Kociak uwielbia 
pieszczoty, choć nie przepada za noszeniem na rękach. Miśmiś jest czystym zwie-
rzakiem, korzysta z kuwety i nie sprawia żadnych problemów. Kotek otrzymał komplet 
szczepień, został odrobaczony i zabezpieczony przeciwko pasożytom zewnętrznym, 
a także zaczipowany i wykastrowany. Bardzo prosimy o dobry dom dla Miśmisia. Dużo 
przeszedł. Teraz czas na prawdziwy i troskliwy dom. Tel. 793993779.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414

• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

ZMIANA ADRESU
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

Natryskowa pianka PUR wypiera dotychczas stosowane materiały
izolacyjne, ponieważ swoimi dobrymi właściwościami znacznie je
przewyższa. Bez klejenia, wiercenia, kołkowania, pylenia czy wiązania!

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Pożyczki z Mikrokosztami VII 
wynosi 16,11%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 18 300 zł; 
całkowita kwota do zapłaty: 25 435,60 zł; oprocentowanie stałe: 8,69%; całkowity 
koszt pożyczki: 7135,60 zł, w tym prowizja: 2616,90 zł (14,3%), odsetki: 4518,70 zł;  
55 miesięcznych rat, w tym 54 równe raty w wysokości 462,47 zł, ostatnia rata:  
462,22 zł. Kalkulacja została dokonana na 21.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami wynosi 70 000 zł. Ostateczne warunki 
kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki oraz daty 
płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych  
w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

•  7 zł – średni miesięczny koszt 
za każdy pożyczony 1000 zł

• Okres pożyczki od 3 do 5 lat

rata stała jak skała

RRSO 16,11%

Zapraszamy: 

Krzeszowice 
ul. K. Wyki 3 

 12 258 98 13 
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

POŻYCZKA Z GWARANCJĄ

Życzymy słonecznych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

a także zdrowia, pogody ducha
i wszelkiej pomyślności

P.H.U. TERMO-GAZ A. Sęk Spółka Jawna
32-065 Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

SKLEP CZYNNY: pon. - pt: 7.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00
Zapraszamy!


