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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. 10 00 - 18 00

sob         10 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

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 

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW Zasięg:

• 20 m • 30 m •

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM

tel. 788 081 644 

• SZKOLENIA
• SEMINARIA 
• WARSZTATY
• DOMOWY HOTELIK 
   dla małych i średnich 
    zwierząt

PROFESJONALNY SALON PIĘKNOŚCI 
DLA PSÓW I KOTÓW 

„SZPICBRÓDKA”

• strzyżenie 
• trymowanie 
• kąpiele i inne zabiegi pielęgnacyjne

tel. 506 604 028
Znajdź nas 

na Facebooku

SALON
GROOMERSKI

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

Z jednej strony Matka Polka, 
z drugiej feministka. Proszę wy-
jaśnić tytuł audycji i książki.

Tytuł jest przewrotny. Ale – 
w moim przynajmniej przypadku 
– bardzo prawdziwy. Stereoty-
powa „Matka Polka” to kobieta 
umęczona, oddająca całą siebie ro-
dzinie, przede wszystkim dzie-
ciom. Mniej licząca się ze swoimi 
potrzebami. Mniej? Często wcale. 
I ja, świadoma dziewczyna, wolna, 
uważająca, że obowiązki należy 
dzielić sprawiedliwie, na początku 
dałam się wpędzić w tę stereoty-
pową rolę. Nagle to, co powinnam, 

chociaż nie do końca czuję, stało się 
najważniejsze. To, żeby dom był 
wysprzątany, chociaż po ciężkich 
nocach z maleńkim synem ledwie 
sama stałam na nogach. Mówi się, 
że mama powinna odsypiać wtedy, 
gdy dziecko śpi. Nigdy w ciągu 
dnia nie udało mi się położyć, bo 
zawsze było coś do zrobienia. Tyl-
ko to „coś” to była bardziej powin-
ność w mojej głowie, ponieważ nie 
potrafiłam inaczej zorganizować 
sobie pomocy, wsparcia. Nie, żeby 
chęci pomocy nie było, to ja upar-
cie wszystko brałam na siebie. Ja 
i większość bliskich mi mam. Stąd 
pojawiła się nazwa audycji. Chcia-

łam porozmawiać o naszym rodzi-
cielstwie, podpytać, jak się obo-
wiązkami dzielimy, z czym mamy 
problem, gdzie szukamy pomocy, 
co nas ogranicza. Na początku 
miałam kilka pytań, przybywało 
ich po każdej rozmowie z rodzi-
cami. Każdy bohater audycji pytał 
o coś, co dla niego jest ważne. Każ-
dy coś dodawał. Każdy też czegoś 
uczył słuchaczy i mnie.
Czym jest dla Pani macierzyń-
stwo? Jak je Pani rozumie?

Chciałabym, by macierzyństwo 
było radością, ale też świadomo-
ścią, że wychowuję moich synów 

do samodzielności, indywidual-
ności. By byli silni mądrością, by 
nie ograniczały ich moje lęki. Tego 
się uczę. By wiedzieli, że są kocha-
ni, wspierani, by znali swoje moc-
ne strony. A przede wszystkim, by 
byli szczęśliwi. By nie krzywdzili 
innych. Więc moje macierzyń-
stwo jest nauką. I dla nich, i dla 
mnie. To ogromna odpowiedzial-
ność. No i staram się, by macie-
rzyństwo było wspomnianą rado-
ścią, pełną szaleństwa, wygłupów 
i robienia wspólnie rzeczy, które 
lubimy. I bym była mamą, która 
zna także swoje potrzeby i ogra-

MATKA POLKA FEMINISTKA
A gdybyście pewnego dnia dowiedzieli się, że nie macie szans na naturalne poczęcie? A gdybyście musieli zawalczyć 
o życie własnego dziecka? A gdybyście musieli nagle sami wychować trójkę dzieci… To naprawdę się zdarzyło. Bo-
haterom Trójkowej audycji Joanny Mielewczyk - „Matka Polka Feministka”. Kiedyś opowiadali o tym na antenie, dziś 
mówią, co zmieniło się w ich życiu od radiowego spotkania. 18 bohaterów, 18 rozmów o rodzicielstwie. O samotności, 
o trudnych decyzjach, radości, nadziei. O wierze i o tym, co dzieje się, gdy wiary zaczyna brakować. O szczęśliwych 
zakończeniach. I długim oczekiwaniu na nie. Wywiad z Autorką poniżej.

Czytaj dalej na str. 2
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niczenia. Jak widać, ta nauka jest 
ciągła. Stale się czegoś o sobie 
jako mamie dowiaduję.
Co może być zaskakujące, Pani 
książkę otwiera historia nie mat-
ki, ale ojca. Czy nie jest tak, że 
w rozmowach o rodzicielstwie 
zapominamy o mężczyznach 
i ich doświadczeniu ojcostwa?

Myślę, że jest wielu ojców, którzy 
robią fantastyczną robotę. Poka-
zują mądre, cierpliwe i zaangażo-
wane rodzicielstwo. Ja poznałam 
wielu takich mężczyzn. Najczę-
ściej są to panowie, którzy uczyli 
się tego na swoim przykładzie, 
razem z żonami, partnerkami. 
Bo nasi ojcowie wychowywani 
byli w zupełnie innych czasach 
i inaczej postrzegali swoją rolę 
w rodzinie. Byli często ojcami pra-
cującymi, nie chcę generalizować, 
ale myślę, że gdyby dokładnie to 
zbadać, okazałoby się, że więcej 
panów przyjmowało w rodzinie 
taką rolę. Skąd więc dzisiejsi oj-
cowie mieli brać wiedzę o rodzi-
cach zaangażowanych, dbających 
o bliską więź z dzieckiem? Nawet 
bardzo małym. Ale – co było dla 
mnie świetnym doświadczeniem 
– znam wielu zaangażowanych 
tatów także z tego starszego po-
kolenia. I tacy pojawiali się w au-
dycji. Ojcowie, dziadkowie, a na-
wet pradziadkowie. Jeden z nich 
wychowywał swojego prawnuka, 
gdy wnuczka była w pracy. Po tej 
rozmowie dostałam sporo listów, 
wspomnień wnuków z podob-
nym doświadczeniem. I właśnie 
zauważam, jak do tego grona dziś 
dołączają kolejni panowie.

Spośród setek godzin audycji, 
wielu spotkań, opisała Pani hi-
storie 18 rodzin. Czym się Pani 
kierowała przy wyborze swoich 
rozmówców?

Oczywiście w pierwszej kolejności 
kierowałam się intuicją. Szuka-
łam historii, które mogą „pomóc”, 
podpowiedzieć, wskazać dro-
gę. Z ich bohaterami można się 
utożsamiać. Gwarantuję, każdy 
znajdzie fragmenty, które zna ze 
swojego doświadczenia. Już te-
raz dostaję mnóstwo znaków, że 
to są opowieści znane, podobne 
mechanizmy. Ot choćby opowieść 
o tym, jak mama nie mogła się 
pogodzić z tym, że nie udało się 
córeczki karmić naturalnie. Znam 
dziesiątki takich historii z bardzo 
bliskiego otoczenia. Albo o sa-
modzielnym rodzicielstwie, albo 
o tym, co z własnego dzieciństwa 
wnosimy do związku i relacji 
z dzieckiem. To reportaże, łatwo 
znaleźć te punkty wspólne. Nie 
daję rad – to chcę podkreślić – nie 
oceniam bohaterów, absolutnie, 
pokazuję, jak oni sobie poradzili, 
co oni zrobili. No, nawet nie tyle 
pokazuję, co oni o tym opowia-
dają.
Niektóre z rozmów, które Pani 
przeprowadziła, były bardzo 
trudne i angażujące, nierzadko 
bolesne dla Pani rozmówców. 
Jak Pani sobie radzi z bagażem 
emocjonalnym, który niosą takie 
rozmowy?

Z perspektywy czasu myślę, że jest 
we mnie tyle wdzięczności, że roz-
mówcy „darują” mi swoje historie, 

intymność, że ta wdzięczność 
mnie niesie. Często po publikacji 
jeszcze dopytuję o odczucia ro-
dzica, czy tak to chciał przekazać, 
czy czuje się dobrze z tym, że roz-
mowa wybrzmiała, że siebie usły-
szał. Bo opowiedzenie historii to 
jedno, wsłuchanie się w swój głos 
to dużo większe wyzwanie. Na 
szczęście inni słuchacze zawsze 
doceniali szczerość, dzwonili do 
radia, a dziś publikują swoje ko-
mentarze na stronie internetowej. 
I to w 99 procentach są pozytyw-
ne i wspierające słowa. To bardzo 
dużo daje. I bohaterom i mnie. No 
a poza tym sama te historie natu-
ralnie „przerabiam”, rozmawiając 
z bliskimi. Gdy mam wątpliwo-
ści, pytam. Wracam do domu 
i opowiadam. Gdy jest we mnie 
strach, mocno do pionu stawia 
mnie przyjaciółka. Sama też mam 
prywatną, małą grupę wsparcia...
Książka ukazała się nakładem 
wydawnictwa Czwarta Strona.

MATKA POLKA FEMINISTKA
CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058

• BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
• KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
• OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
• WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
• WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE

lub zadzwoń
(12) 349 86 37 w godz. 08:00-14:00 

Auchan Bronowice ul. Stawowa 61,
31-644 Kraków 

Diagnostyka RTG 
USG
badania laboratoryjne
chirurgia miękka 
onkologia
dermatologia

Gabinet weterynaryjny MELWET
ul. Zakręt  3, Kraków – Bielany

godz. otwarcia: pn. – pt. 1000 - 2000 sob. 900 – 1600

tel. 884 865 978
www.melwet.pl

Ogólnopolska Akcja Sterylizacji
W marcu po raz kolejny ruszyła Ogólnopolska Akcja Sterylizacji. Celem akcji jest popularyzacja tej 
humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych - w szczególności psów i kotów.  
W szczególności Akcja ma za zadanie:
•	 Umożliwić	Właścicielom	psów	i	kotów	zapisanie	swojego	pupila	na	zabieg	w	odpowiedniej,	niskiej	cenie.
•	 Zwiększyć	świadomość	właścicieli	zwierząt	domowych	(kotów	i	psów)	na	temat	ich	odpowiedzialności	

za	swoje	zwierzęta	i	ich	potomstwo.
•	 Pokazać	globalne	spojrzenie	na	nadmierne	rozmnażanie	się	zwierząt	domowych	w	świetle	ich	

istniejącej	nadpopulacji,	bezdomności,	przepełnionych	schronisk,	masowej	i	często	tragicznej	śmierci	
lub	przypadków	bestialskiego	uśmiercania.

•	 Zwiększyć	liczbę	wysterylizowanych	zwierząt.

Termin	akcji	to	cały	miesiąc	marzec	a	maksymalne	ceny	zabiegów,	wraz	z	opieka	pooperacyjną	(zdjęcie	
szwów,	 ewentualne	 podawanie	 antybiotyków),	 przy	 zabiegach	 bezproblemowych,	 organizatorzy	 akcji	
proponują	następujące:

Kastracja	suki	-	mała	i	średnia,	do	35kg 200	zł
Kastracja	suki	-	duża 250	zł
Kastracja	kotki 100	-	120	zł
Kastracja	psa	-	mały	i	średni,	do	35kg 120	zł
Kastracja	psa	–	duży 170	zł
Kastracja	kocura 60	zł

Akcja	jest	skierowana	do	właścicieli	zwierząt	domowych,	w	szczególności	psów	i	kotów.	Jest	to	okazja,	by	
poddać	swojego	pupila	zabiegowi	sterylizacji	w	preferencyjnej	cenie.

Jak zapisać się na zabieg?
Zapisy	na	zabiegi	są	realizowane	indywidualnie	w	każdej	placówce.	Dane	kontaktowe	lecznic	wetery-
naryjnych	biorących	udział	w	marcowej	akcji	można	znaleźć	na	liście	placówek	dostępnej	na	stronie	
internetowej	www.akcjasterylizacji.pl.

Lekarz weterynarii informuje :
Głównym	celem	sterylizacji	jest	zapobieganie	niekontrolowanemu	rozmnażaniu	się	zwierząt,	a	co	za	tym	
idzie	zapobieganie	bezdomności	zwierząt,	która	w	naszym	kraju	jest	dużym	problemem.	Ale	również	dla	
naszych	domowych	pupili	jest	wiele	plusów	wynikających	z	przeprowadzania	takich	operacji,	szczególnie	
w	młodym	wieku	:
•	 zmniejsza	się	poziom	agresji	u	samców
•	 brak	rui	u	samic
•	 zapobieganie	ciążom	urojonym	u	samic
•	 zapobieganie	ropnemu	zapaleniu	macicy	u	samic
•	 zapobieganie	nowotworom	jąder	u	psów	(bardzo	powszechne	szczególnie	u	starszych	psów)
•	 zapobieganie	przerostowi	prostaty	u	samców
•	 zmniejszenie	ryzyka	wystąpienia	nowotworów	sutkowych	u	samic	sterylizowanych	w	młodym	wieku
•	 zapobieganie	znaczeniu	terenu
•	 kastrowane	samce	rzadziej	uciekają	właścicielom

Oczywiście	jak	wszystkie	zabiegi	przeprowadzane	w	narkozie,	również	te	wiążą	się	z	ryzykiem,	ale	
przeprowadzane	w	młodym	wieku	i	u	zdrowych	zwierzątsą	bezpieczne.	W	razie	potrzeby	ryzyko	można	
minimalizować	wykonując	wcześniej	badania	profilaktyczne.	Należy	skonsultować	się	z	lekarzem	wetery-
narii	w	celu	ustalenia	jak	najlepiej	przygotować	zwierzę	do	zabiegu.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Katarzyna Michalak : Amelia
Piękna opowieść o małym miasteczku, zagubio-
nym wśród sosnowych lasów, i uroczej cukieren-
ce, gdzie czas płynie inaczej. Opowieść o pamię-
ci, która czyni nas tym, kim jesteśmy. O nadziei, 
że nawet jeśli utracimy przeszłość, to przyszłość 
wciąż należy do nas.

Peter Buwalda : Bonita Avenue 
Upadek rodu Sigeriusów. Fascynujący portret 
rodziny w kryzysie i dowód na to, że nawet naj-
mniejsze zrządzenie losu może zmienić życie 
na zawsze. Siem Sigerius, rektor Uniwersytetu 
Tubantia w Twente, niedawno mianowany na 
stanowisko ministra edukacji, dawny mistrz judo, 
genialny matematyk, popełnia samobójstwo...

Nadija Sawczenko : Nadia : więzień Putina
To wstrząsająca autobiografia Ukrainki Nadii 
Sawczenko, uprowadzonej przez Rosjan i skaza-
nej w pokazowym procesie na 22 lata pobytu w 
kolonii karnej. Historia tej żołnierki i deputowanej 
stała się jednym z symboli bezprawnych działań 
Kremla, który zbrojnie wspiera separatystów na 
wschodzie Ukrainy.

Kelley Armstrong : Kroniki Blackwell :  
t. 1 Wilki Lokiego, t. 2 Kruki Odyna

Fantastyczna podróż w świat mitologii. Historia rozpo-
czyna się w Blackwell w Południowej Dakocie, gdzie 
wszyscy mają coś wspólnego z bohaterami podań wikin-
gów. Każdy z mieszkańców jest bezpośrednio spokrew-
niony z Thorem lub Lokim. Przed nastolatkiem Mattem 
Thorsenem i jego przyjaciółmi świat mitologii nordyckiej 
nie ma żadnych tajemnic. Pewnego dnia, czytając tajem-
nicze runy, chłopcy odkrywają, że Ragnark się zbliża. 
Bez względu na to, jak nieprawdopodobne się to wydaje, 
legenda spełnia się na ich oczach. W dodatku to właśnie 
oni będą musieli stoczyć walkę o losy świata...

Agnieszka Stelmaszyk : Akcja morze! 
Ahoj! Lądowe szczury! Adam i Tymek płyną 
naprzeciw nowej przygodzie! Mewowe gołąb-
ki wesoło fruwają dookoła, a chłopcy nie mogą 
uwierzyć w to co właśnie usłyszeli: Pod „Zezo-
watą Flądrą” szykuje się wielka afera! Katastrofa 
ekologiczna! Cała nadzieja w chłopcach. Trzeba 
ratować Bałtyk!

Brittainy C.Cherry :  
Powietrze, którym oddycha 

Ostrzegano mnie przed Tristanem Colem. „Trzymaj 
się od niego z daleka”, mówili. „Jest okrutny”. „Jest 
zimny”. „Życie go nie oszczędzało”. Łatwo skreślić 
człowieka na podstawie jego przeszłości. Ale ja nie 
potrafiłam tego zrobić...

Agnieszka Olejnik : Nieobecna
Julia i Julita - dwie bliźniaczki prowadzą niebez-
pieczną grę: wchodzą w życie i przejmują tożsa-
mość tej drugiej. Podczas jednej z takich zamian 
Julia i jej kochanek zostają zamordowani. Wszy-
scy są przekonani, że zginęła Julita, tymczasem 
Julita... żyje życiem Julii i ma się całkiem dobrze. 
Czy z takiej zamiany może wyniknąć coś dobre-
go?

Lars Kepler : Stalker
Kiedy do policyjnej skrzynki mailowej trafia krótki 
film przedstawiający kobietę w oknie, wszyscy 
uznają to za dziwny żart, ale już kilka dni później 
nikomu nie jest do śmiechu. Kobieta z okna pada 
ofiarą brutalnego morderstwa, jakiego nie pamię-
tają nawet najbardziej doświadczeni śledczy. Po 
paru dniach sytuacja się powtarza.  

PODNOŚNIK
KOSZOWY
25 METRÓW

WYCINKA
DRZEW

www.podnosniki-krakow.pl

tel. 604 932 643
Tym razem Pani Bogna „Opowie-
ściami z pierścionkiem i welonem” 
otworzyła nam drzwi dworów, 
komnat i salonów, byśmy mogli 
dosłownie „zanurzyć się” w czasach 
odległych, a jakże ciekawych! I po-
płynęły barwne opowieści o konku-
rach,  narzeczeństwie i ślubach na-
wet tych z najwyższej, królewskiej 
półki. Niektóre poważne, obfitu-
jące w brzemienne skutki związki, 
zwłaszcza monarsze, kończyły się 
tragicznie. Inne,  w czasach nam 
bliższych, często  nosiły znamiona 
pewnej frywolności (ta pończoszka 
ofiarowana ukochanemu na znak 
akceptacji!). Panny do wzięcia czy 
też kandydatki do tronu bywały 
niezbyt urodziwe jak Elżbieta Ra-

kuszanka, żona Kazimierza Jagiel-
lończyka, która wg królewskiego 
zausznika, była inna niż wszyscy, 
a  mimo to król ją szanował i obda-
rzył licznym potomstwem. Innym, 
mimo iż pięknym i bogatym, życie 
też czasami nie szczędziło przykro-
ści i trudów. Ot, taki los!
Autorka płynnie, jak w wehiku-
le czasu, przenosiła nas swymi 
opowieściami w epoki mniej lub 
bardziej odległe, przytaczając zda-
rzenia, które rozpalały zarówno 
wyobraźnię jak i ciekawość pozna-
nia tradycji niegdysiejszych czasów. 
Pary przykładne, nieszczęśliwe,  
majestatyczne, odmienne, to tylko 
część tytułów rozdziałów, które 

czytane, uchylają rąbków tajemnic 
alkowy ale i są kopalnią wiedzy hi-
storycznej epoki.
Słuchać, z wypiekami na twarzy, 
można było bez końca, ale nadszedł 
czas rozstania z Panią Bogną Wer-

nichowską, zapewne nie na długo, 
bo już wkrótce ukażą się jej autor-
stwa „Opowieści polskich dworów”. 

 v Joanna Niedzielska

Książkę można zakupić w bibliote-
ce w cenie 25 zł.

 BOGNY WERNICHOWSKIEJ  
OPOWIEŚCI Z PIERŚCIONKIEM I WELONEM

W karnawałowy wieczór 23 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Czytelni Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach 
25. uczestników spotkania miało przyjemność, po raz kolejny, gościć znaną autorkę wspaniałych książek z dziedziny historii 
obyczajów i tradycji, publicystkę oraz twórczynię scenariuszy filmów telewizyjnych opartych na własnych tekstach.

Niemiecki Angielski
Lekcje, korepetycje, konwersacje

u Ciebie w domu
Oferuje Karolina Płaszczak 

magister germanistyki UJ z bardzo dobrą 
znajomością języka angielskiego  

Zadzwoń: 508 164 669

JUBILEUSZOWY KONKURS GWARKA  
– ZNAMY NAZWISKA ZWYCIĘZCÓW

Miło jest nam poinformować, że zdobywcami nagród - 
książek oraz gwarkowych gadżetów - w jubileuszowym 
konkursie “Gwarka” są:

1. Pani Elżbieta Chochoł
2. Pani Ewa Moskal-Ziarkowska
3. Pani z nickiem babcia51_00
4. Pan Marek Nowak
5. Pan Wojciech Woch

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy  
i dziękujemy za udział w konkursie!

„Język się plącze...”

English

March
Spring usually arrives by mid-March. Sunny 
days provide an opportunity to do some gar-
dening. It’s time to get busy preparing seed 
beds, sowing seed, cutting back shrubs and 
generally tidying up around the garden.
Crocus
Snowdrop
Primrose
Hepatica
Pulsatilla: pasque flower

Deutsch

März
Der Frühling kommt meistens Mitte März. 
Die schönen Tage bieten uns die Gelegenheit 
sich mit Gartenarbeit zu befassen. Es ist jetzt 
Zeit, die Beete anzulegen, die ersten Pflanzen 
auszusäen, Sträucher zu schneiden und gener-
ell den Garten aufzuräumen.
Der Krokus
Das Schneeglöckchen
Die Schlüsselblume
Das Leberblümchen
Die Kuhschelle

Polski

Marzec
Zazwyczaj wiosna nadchodzi w połowie marca. 
Słoneczne dni stwarzają dobrą okazję, aby zająć 
się pracami w ogrodzie. Teraz jest czas na przy-
gotowanie grządek, wysiew pierwszych roślin, 
cięcie krzewów, czyli ogólnie – na  porządki  
w ogrodzie.
Krokus
Przebiśnieg
Pierwiosnek
Przylaszczka
Sasanka

Drodzy Czytelnicy! Przedstawiamy nasz nowy kącik językowy. Zapraszamy do lektury i poszerzania słownictwa w 
zakresie języków obcych. Naszym przewodnikiem będzie Karolina Płaszczak.

Język się plącze... ponieważ dzisiaj uczymy się zwrotów z dziedziny prac ogródkowych! Czy wiecie już, jak nazywają się popularne wiosenne kwiaty? 
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Jesteśmy
konsekwentni 

w tym co robimy
Jesteśmy dystrybutorem marek:

Centrum Metalowe 
i Wypożyczalnia Sprzętu 
Budowlanego 
Liszki 523
tel. (12) 378 40 90
        668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl 

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

• SYSTEMY OGRODZENIOWE 
      siatki plecione • panele ogrodzeniowe • bramy i furtki • ogrodzenia sportowe

• MOCOWANIA 
       zamocowania ogólne • śruby zwykłe wzmacniane drobnozwojowe • śruby i akcesoria nierdzewne 
       • uchwyty • opaski • złącza • wkręty

• LINY, ŁAŃCUCHY
• NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA 
      budowlane • glazurnicze • ogrodnicze • mechanika • makita • bosch • hitachi 
      • einhell • osprzęt do elektronarzędzi 

• ART. BHP
      spodnie • bluzy • buty • kaski • maski • kamizelki • polary

• KOSTKA BRUKOWA
• MATERIAŁY BUDOWLANE 
      pustaki • kleje • zaprawy • sucha zabudowa • materiały izolacyjne • farby i lakiery • kominy • okna dachowe • płyty OSB

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
       zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze • agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych

www.instytutelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

SZCZUPŁA BEZ CELLULITU I ROZSTĘPÓW – KARBOKSYTERAPIA!

Na czym polega zabieg karboksyterapii?

Zabieg karboksyterapii polega na śródskórnej lub podskórnej iniekcji 
dwutlenkiem węgla (CO2) za pomocą urządzenia JULIE CARBOXYTERAPY. 
Kosmetolog precyzyjnie podaje kontrolowaane dawki gazu w oparciu  
o stan zdrowia pacjenta i procedury zabiegowe. Podanie CO2, za pomocą 
urządzenia jest interpretowane przez organizm jako niedotlenienie, co 
powoduje określoną pozytywną odpowiedź immunologiczną organizmu.

Odpowiedź organizmu na infuzję CO2 w miejscu poddanym leczeniu
• Zwiększenie przepływu krwi
• Zwiększenie tlenu i składników odżywczych
• Poprawa mikrokrążenia
• Odnowa komórkowa
• Aktywacja procesów dotlenienia tkanek
• Zwiększenie naturalnych czynników wzrostu, m.in.VEGF  

– czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego

 
Neutralny dwutlenek węgla (CO2) 

Dwutlenek węgla (CO2) nie ma szkodliwego działania na ludzki organizm, 
jest produkowany przez nasze komórki w wyniku spalania oraz jest 
wydalany w całości przez nasze płuca w sposób naturalny, czyli jest 
neutralnym czynnikiem terapeutycznym dla ludzkiego organizmu.

W WYNIKU WSTRZYKNIĘCIA GAZU DOCHODZI  
DO UWOLNIENIA KASKADY REAKCJI

• Pierwszy etap: to natychmiastowe rozszerzenie naczyń  
krwionośnych i wzrost przepływu krwi (na skórze pojawia się 
rumień otaczający miejsca wkłucia)

• Drugi etap: szybkie uwalnianie atomów tlenu z hemoglobiny  
do miejsca o zwiększonym stężeniu dwutlenku węgla

•  Trzeci etap: przyłączenie dwutlenku węgla do hemoglobiny

 
 Kosmetyczne wskazania do zabiegu karboksyterapii
• Cienie, worki pod oczami
• Osłabiona cebulka włosów
• Zmarszczki
• Biorewitalizacja
• Wiotkość skóry
• Blizny
•  Rozstępy
•  Cellulit
• Zlokalizowana tkanka tłuszczowa

 

Medyczne wskazania do zabiegu 
karboksyterapii
• Łysienie androgenowe
• Łysienie plackowate
•  Zastoje limfatyczne
•  Otyłość
•  Owrzodzenie cukrzycowe
•  Syndrom RAYNAUDA
•  Łuszczyca skóry głowy i ciała
•  Zaburzenia krążenia
•  Kurcze kończyn
•  Przewlekła niewydolność 

żylna
•  Owrzodzenia żylakowe
•  Trudno gojące się rany

Częstotliwość zabiegów 
karboksyterapii

Częstotliwość zabiegów z wyko-
rzystaniem urządzenia JULIE CAR-
BOXYTERAPY uzależniona jest od 
obszaru leczenia, kondycji skóry i 
ogólnego stanu zdrowia pacjenta. 
Najlepsze efekty uzyskujemy wy-
konując zabieg karboksyterapii 
w regularnych odstępach czasu 
(serii). Czas zabiegu wynosi od 
15-45 minut.

Szczupła sylwetka gładkie ciało 
bez cellulitu i rozstępów to nie 
tylko kwestia zdrowia, ale wymóg 
obecnych czasów. Kobiety i męż-
czyźni poszukują i korzystają z 
dobrodziejstw współczesnej 
technologii i możliwości jakie  
niosą ze sobą.  Szanse pozbycia się 
szybko i skutecznie tkanki  tłusz-
czowej,  cellulitu i rozstępów daje 
karboksyterapia, dlatego Instytut 
Urody Elf proponuje tą usługę na 
najbardziej doskonałym urządzeniu, które otrzymało już złote medale 
2017 za najlepsze urządzenie na świecie do karboksyterapii!!

Zapraszamy uprzejmie na zabiegi :)

Rozstępy, cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej jest niedopuszczalny. Współczesność wymusza na nas dbanie 
o siebie, swój wygląd, o to co najbardziej nasze - ciało. Nieakceptowalny jest cellulit, rozstępy, podwójny 
podbródek, czy za duży brzuszek, ponieważ są metody, aby się ich pozbyć - karboksyterapia!

Przyjdź do Instytutu  
Urody Elf ze swoją  
gazetką „Gwarek  

Małopolski”(z artykułem 
o karboksyterapii),  a 

otrzymasz: 
 bon o wartości 100 zł na 
zabiegi karboksyterapii!
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek

tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

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 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   

WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²            365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²           190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²         175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²   360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice      
   z projektem domu jednor. 2400 m²         199 000 zł 
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²     145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik  5500 m²         400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2      110 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2        300 000 zł 
• Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• Tenczynek, centrum 990 m²       
   z projektem i uzgodnieniami          125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²        295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha      1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami         105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a         10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a        25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2    55 zł/1 m2

• Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha       150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
• Zalas, 40 a       35 000 zł
• Zalas, 26 a       20 000 zł
• Zalas, 63 a     100 000 zł
• Zalas, 20 a       15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania        310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż        460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²       300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
   z domem jednor. 193 m² P.U.,       420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m² 
   P.U. na działce 950 m²           250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.         180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki 
   185m² P.U. domu                660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U. 
   na działce 1165 m²            150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.    
  100 m² z bud. gosp. 766 m² działki               159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m² 
   z garażem na działce 1600 m² NOWY           480 000 zł
KOMERCJA: 
• Krzeszowice
   Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2     100 000  zł
• Trzebinia przy DK79:  Budynek biurowy z pom. 
   użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²        800 000 zł

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty  bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

Projekt, który Gminna Biblioteka Publiczna w Wiel-
kiej Wsi realizuje wspólnie ze Szkołą Podstawową 
w Bęble im. św. Jana Pawła II w pełni rozkwita wraz 
ze zbliżającą się wiosną. W szkole gościliśmy firmę 
Naturalnie Naturalni, którzy na co dzień zajmują się  
promowaniem zdrowego stylu życia. 
Tym razem zrobili wyjątek i poka-
zali dzieciom jak założyć i jak dbać 
o ogród  zamknięty w słoiku. Każ-
de dziecko biorące udział w pro-
jekcie indywidulanie miało moż-
liwość założyć własny mikroświat 
w słoiku, aby następnie zabrać  
słoik  wraz z posadzonymi roślin-
kami do domu i obserwować jak 
rośliny zmieniają się. Oczywiście 
obowiązkiem każdego ucznia jest  
prowadzenie stosownych zapisów 
w notatniku małego badacza. 
W trakcie realizacji zadania dzieci 
miały zapewnione słoiki, ziemię, 
piasek, węgiel drzewny,  odpowied-
nie rośliny oraz elementy ozdobne, 
które w odpowiedniej kolejności 
musieli ułożyć w słoiku. Następnie 
tak ułożone warstwy i posadzone 
rośliny należało podlać niewielką 
ilością wodą i zamknąć słoik.  Dzię-
ki takim zajęciom dzieci będą miały 
możliwość obserwować zamknięty 
ekosystem, w którym posadzone 
przez nich roślinki będą musiały 
sobie radzić bez dostępu wody i po-
wietrza z zewnątrz. 
Zaproszeni goście, którzy pomagali 
dzieciom założyć szklany ogród do-
kładnie omówili zasady, o których 
należy pamiętać w trakcie obserwa-
cji i ewentualnej interwencji, gdyby 
zaistniała taka potrzeba.  W trakcie 
zajęć nasi eksperci podkreślali, że 
taki ogród może wiele lat przetrwać 

i jedynie czego posadzone roślin-
ki zamknięte w słoiku potrzebują 
to energii w postaci światła. Dla 
przypomnienia podajemy zasady 
pielęgnacji ogrodu, gdyby dzieci 
zapomniały przekazać informacje 
rodzicom. 
Całość stawiamy blisko okna, ale 
niebezpośrednio na słońcu. Obser-
wujemy. Jeśli słońce jest za ostre, 
ugotujemy rośliny wewnątrz. Na 
ściankach powinna zbierać się wil-
goć w postaci drobnych kropelek 
– takiej mgiełki. Jeśli jednak woda 
wyraźni ścieka po ściankach słoika, 
to jest jej za dużo – w takiej sytuacji 
słoik odkręcamy na 2 godziny. Jeśli 
mgiełka zupełnie się nie pojawia – 
dolewamy 2 ml wody.

Projekt, który jest dedykowany 
uczniom klas pierwszych  i drugich 
szkoły podstawowej w Bęble ma na 
celu zdobycie wiedzy o przyrodzie 
i otaczającym świecie w niestan-
dardowy sposób, tak aby zachęcić 
dzieci do samodzielnych badań, 
obserwacji i odkrywania radości 
i zachwytu płynących z przyrody.  
Projekt  „Małe przygody dzieci 
w wielkim świecie natury” dofinan-
sowany jest  przez Fundację BGK 
w programie „Na dobry początek”.

 v J. Patej 

MIKROŚWIAT ZAMKNIĘTY W SŁOIKU
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Było to bardzo dawno, dawno 
temu. W miejscu, gdzie dzisiaj 
znajduje się wieś Zalas szumia-
ły wiekowe drzewa w ogrom-
nym borze, pełnym dzikich 
zwierząt. W środku boru znaj-
dowała się jedyna osada ludz-
ka, włości rycerza Floriana. 
Florian wraz z żoną, urodziwą 
córką Halszką i pozostałymi 
mieszkańcami wiedli spokoj-
ne, sielskie życie. Ale oto od 
Krakowa przybył posłaniec ze 
straszliwą wieścią. Od wschodu 
nadciągają skośnoocy wojowni-
cy, Tatarzy. 
Tatarzy przemierzali świat, jak 
stado dzikich zwierząt. W miej-
scu swego pobytu nie pozo-
stawiali żadnej żywej istoty 
ani żadnego zielonego źdźbła 
pszenicy. Byli mali, smagli, 
z włochatymi brodami, długimi 
włosami, splecionymi w małe 
warkocze  i jeździli wierzchem 
na małych koniach, do których 
przytraczali łupy, zdobyte na 
wojnie. Dzielni byli jak lwy, od-
ważni jak psy, lecz serca mieli 
twarde jak kamień i nie znali 
ani miłosierdzia, ani litości. 
Wśród nich był młody Tatar, 
który zwał się Azar. To wła-
śnie on został wysłany na cza-
ty w celu odnalezienia ludzkiej 
osady. Zapuścił się w zielony 
bór, i po jakimś czasie znalazł 
się na polanie, gdzie pasły się 
krowy i kozy. Był to znak, że 
niedaleko mieszkają ludzie. 
Nagle, nad strumieniem zoba-
czył piękną, młodą dziewczy-

nę. Serce zaczęło mu bić 
jak oszalałe z zachwytu 
nad jej urodą. Halszka – 
ona to była – początko-
wo przerażona nieocze-
kiwanym spotkaniem 
z młodym Tatarem, już 
po chwili również uległa 
jego czarowi. Zakocha-
ny młodzieniec prze-
strzegł Halszkę przed 
zbójecką hordą swoich pobra-
tymców. Nakazał wszystkim 
ukryć się wśród  niedostępnych 
skał. Sam zaś,  wrócił  do obo-
zowiska  Tatarów z wieścią, że 
nigdzie w okolicy nie spotkał 
żywej istoty. W związku z tym 
wojownicy podjęli decyzję 
o odwrocie, i odjechali w stronę 
Olkusza. 
Azar nie mógł zapomnieć uro-
dy i dobroci Halszki. Po pew-
nym czasie, pod osłoną nocy 
odłączył od hordy,  i wrócił do 

osady Floriana. Upłynęło tro-
chę czasu, mieszkańcy polubili 
młodego Tatara, który uratował 
im życie. Halszka została jego 
żoną, i wszyscy żyli długie lata 
w szczęściu i spokoju. Do dzi-
siejszego dnia możemy spotkać 
w Zalasiu nazwisko Tataruch, 
czy Tatarek. Korzenie tego na-
zwiska sięgają czasów Halszki 
i Azara.

 v Danuta Nowak  
Biblioteka Publiczna w Tenczynku 

11.01.2014 r.

HALSZKA I AZAR
CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Ostatni dzień lutego zgromadził  w hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół 
w Liszkach młode talenty aktorskie z terenu naszej gminy. Przeglądowi teatralne-
mu towarzyszyło hasło „LEGENDY ŹRÓDŁEM  WARTOŚCI”. Mieliśmy przyjemność 
gościć grupy teatralne ze szkół podstawowych z Cholerzyna, Jeziorzan, Kaszowa, 
Kryspinowa, Morawicy, Piekar, Rącznej oraz z gimnazjum w Mnikowie. Gospodarzy 
- Liszki -reprezentował zespół teatralny ze szkoły podstawowej.
Razem z aktorami przyjechali 
opiekunowie grup, którzy swo-
im zamiłowaniem do sztuki te-
atralnej dzielą się z młodzieżą. 
Efekty ich wspólnej pracy mo-
gliśmy zobaczyć na scenie, która 
w trakcie spektakli zmieniała się 
scenograficznie:  od krakowskie-
go rynku przez proste chłopskie 
chaty po fale Bałtyku. Stroje, re-
kwizyty dopracowano w szcze-
gółach, co stanowiło barwne 
uzupełnienie każdej z legend. 
Galeria postaci -  królowa Ja-
dwiga, książę Probus i jego 
żona, Bazyliszek, Piast, królo-
wa Jurata, Janosik, Lajkonik, 
Popiel, Nawojka i oczywiście 
Szewczyk ze smokiem wawel-
skim - przemaszerowała przez 
scenę, zabierając nas w podróż 
w czasie. Widownia delekto-
wała się popisową grą aktorów 
i odpowiednio dobraną muzyką. 
Oprawą fotograficzną w sposób 
profesjonalny zajęły się uczen-
nice uczęszczające na kółko fo-
tograficzne działające w naszym 
gimnazjum: Aleksandra Tałach 
i Oliwia Pawlik.
To wspólne świętowanie sztu-
ki teatralnej warto wpisać 
w coroczny kalendarz spotkań 
artystycznych wszystkich szkół 
z naszej gminy.

Organizatorom  jak zwykle 
przyświecał jeden cel: integro-
wać naszą zdolną młodzież,  
środowisko nauczycieli huma-
nistów oraz opiekunów grup te-
atralnych.

Dziękujemy, że przyjęliście na-
sze zaproszenie. Do zobaczenia 
w przyszłym roku.

 v Marta Czyżewska 
Magdalena Urban Kopeć

ŚWIAT LEGEND NA  
TEATRALNEJ SCENIE W LISZKACH

www.oknoplast.com.pl

TERAZ NASZE WYBRANE OKNA KUPISZ TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT*

STWIERDZONO

kompletny brak VAT
* Promocja dotyczy w ybranych systemów okiennych zakupionych wraz z usługą ich montażu w w ybranych salonach sprzedaży. 
Promocją nie jest  objęta usługa montażu. Promocja obowiązuje od 13.03.2017 r.  do 30.04.2017 r.  Regulamin Promocji 

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66 • kom. 606 633 791

Apel o pomoc na rehabilitację dla 
Maćka, mieszkańca Zabierzowa

Maciek ma 19 lat, jest uczniem 3 klasy Zespołu Szkół Me-
chanicznych w Krakowie, gdzie poszedł z zamiłowania do 
samochodów. Niestety miłość do motoryzacji przybrała 
tragiczny skutek. W grudniu 2016 r.  Maciek uległ ciężkie-
mu wypadkowi komunikacyjnemu i doznał rozległych 
obrażeń czaszkowo-mózgowych, masywnego obrzęku 
mózgu, pnia mózgu, a następnie jego uszkodzenia. Na 
skutek tych obrażeń  chłopak ma lewostronny niedo-
wład. Jest w stanie wegetatywnym, nie mówi, nie siedzi, 
nie chodzi, nie trzyma nawet samodzielnie głowy, kar-
miony jest przez sondę żołądkową. Lekarze nie dawali 
mu szans na przeżycie. A jednak Maciek walczy…

Marzeniem rodziny jest, by ten pełen życia i radości 
chłopak do nich powrócił.  Jednak by to mogło mieć 
miejsce Maciek musi odbyć bardzo intensywną i wie-
lomiesięczną rehabilitację, która niestety jest bardzo 
kosztowna. Chłopak wymaga bowiem 24-godzinnej 
opieki. Ośrodek rehabilitacyjny, który daje jakiekol-
wiek szanse na polepszenie jego sytuacji, jest prywat-
ny. Miesięczny koszt pobytu to ponad 20 000 zł. Aby 

pobyt w nim był możliwy, potrzebna jest pomoc finansowa.

Zwracamy się zatem z prośbą, do każdego,  
któremu los Maćka nie jest obojętny, o wsparcie. 

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku na rehabilitację Maćka 
mogą to uczynić wpisując w zeznaniu podatkowym dane Fundacji VOTUM tj. 

KRS: 0000272272. 
Fundacja utworzyła specjalne konto, na które można wpłacać darowizny  

– koniecznie z dopiskiem: Maciej Koziatek.

Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca!

W sprawie pomocy prosimy o kontakt z mamą Macieja  
– p.Urszulą Koziatek: tel. 602 488 043.
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50 LAT ORIFLAME!!! 

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 • 
• Środa 1500 - 1700 • Piątek  1500- 1700 •

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

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
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.

ORIFLAME zostało założone 50 lat temu w Szwecji 
przez braci Jonasa i Roberta af Jochnick. W ciągu tych 
lat Firma rozrosła się w ponad 60 krajach. ORIFLAME 
posiada własne Centrum Badań i Rozwoju oraz Insty-
tut Badawczy, w którym pracują wyjątkowi naukow-
cy, którzy uwielbiają innowacje i śmiało patrzą                           
w przyszłość, którym zależy na tworzeniu niezwy-
kłych produktów. Efektem ich pracy są doskonałej 
jakości produkty kosmetyczne oraz wellness, które 
dbają o całe ciało oraz indywidualne potrzeby skóry.
Kluczowe wartości ORIFLAME to duch, pasja i bycie 
razem. Zaczynając współpracę z firmą możemy rozwi-
jać swój biznes, szkolić się i zwiedzać świat.

Zachęcam do zostania Klientem VIP - wszystkie 
produkty w niższych cenach. Jeśli rozpoczniesz z nami 
współpracę czekają dodatkowe nagrody. TYLKO do 10 KWIETNIA możesz wziąć udział 
w LOTERII URODZINOWEJ - nagroda główna - TOYOTA AURIS!!!

SZCZEGÓŁY W NASZYCH BIURACH - ZAPRASZAMY !!!

KĄCIK KULINARNY

Zupa z dorszem i mlekiem 
kokosowym oraz tofu 
•	 40 dkg dorsza (u mnie  

mrożony) 
•	 1 mieszanka chińska 750 gram 
•	 1 opakowanie pasty Tom Yum 

30 gram (następnym razem 
sama zrobię pastę!) 

•	 2 łyżki sosu sojowego 
•	 1 tofu 
•	 3 litry wody 
•	 1 puszka mleka kokosowego 
•	 pęczek świeżych liści kolendry 
Do garnka wlałam wodę, dodałam 
mieszankę chińską i dorsza i całość 
zagotowałam. Dodałam pastę Tom 
Yum, całość zagotowałam, dopra-
wiłam sosem sojowym i dodałam 
mleko kokosowe. Znowu całość 
przez chwilę się gotowała, do po-
łączenia smaków.  Tofu pokroiłam 
w kosteczkę, wrzuciłam do zupy. 
Kolendrę pokroiłam i posypałam 
nią zupę. 
Ja zupę podawałam samą, ale mo-
żesz ją podać z dodatkowym maka-
ronem. Możesz też, jeśli tylko masz 
pod ręką, dodać kilka krewetek - to 
na pewno dobrze zrobi tej zupie.

Zupy nadal goszczą u nas w domu w dużych ilościach, codziennie 
kilka różnych i to naprawdę różnych smakowo, więc nudno nie jest. 
Program przemian wg Moniki Honory dalej trwa, trwać będzie jeszcze 
długo, bo kilogramów do zrzucenia trochę mamy, ale szczerze mó-
wiąc, bardzo nam jedzenie zup odpowiada. 
Ostatnio szalejąc w kuchni, zrobiłam z rozpędu i tą zupę i powiem 
Wam, że zniknęła tak szybko, jak się ją robi :)

ZUPA Z DORSZEM I MLEKIEM 
KOKOSOWYM ORAZ TOFU

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

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

Sfera Super Bohatera daje możli-
wość bezpłatnego zaprezentowa-
nia się różnym organizacjom po-
zarządowym w ogólnodostępnej 
przestrzeni Galerii Bronowice. 
Przy specjalnie przygotowanym 
stanowisku stowarzyszenia oraz 
fundacje zyskują sposobność do-
tarcia do szerokiej grupy odbior-
ców. Jest to również okazja na 
pozyskanie wolontariuszy, którzy 
wspomogą fundację w jej działa-
niach. Podczas prezentacji istnie-
je możliwość przeprowadzenia 
kwesty na cele związane z  funk-
cjonowaniem organizacji. 
Z kolei, dla odwiedzających Ga-
lerię Bronowice, jest to doskonała 
szansa na zapoznanie się z profi-
lem działalności i specyfiką danej 
organizacji. Sfera Super Bohatera 
to również atrakcyjna propozycja 
dla rodziców, aby w wartościowy 
sposób spędzić czas z dzieckiem. 
Organizacje non-profit przygoto-
wują specjalne gry i zabawy edu-
kacyjne dla namłodszych. 
 - Sukcesywnie rośnie zaintere-
sowanie naszym nowatorskim 
projektem, wdrażanym w ramach 
polityki zrównoważonego roz-

woju – mówi Aleksandra 
Rzońca, Dyrektor Galerii 
Bronowice - Do tej pory 
z możliwości spotka-
nia się z krakowianami 
w Sferze Super Bohatera 
skorzystały m.in. Funda-
cja Wspólnota Nadziei, 
Fundacja „Dom” Dbamy 
o Młodych, Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej, 
Fundacja „Horyzont 
Zdarzeń” Akademia Ak-
tywności i Rozwoju oraz 
kilka innych. Zachęca-
my kolejne organizacje 
pożytku publicznego do 
bezpłatnego korzystania 
z nowoczesnej przestrze-
ni w naszym Centrum – 
dodaje.
Sfera Super Bohatera to jeden 
z wielu projektów społecznych 
realizowanych w  Galerii Brono-
wice. Centrum handlowe, kie-
rując się w swoich działaniach 
hasłem: „Miejsce na Twój Czas”, 
oprócz wielu miejsc zakupowych 
oferuje swoim klientom również 
inne formy spędzania wolnego 
czasu. Chętnie włącza się również 

w działania charytatywne czy 
prozdrowotne, mające na celu ak-
tywizację społeczności lokalnej. 
W Galerii Bronowice organizo-
wane były takie akcje społeczne 
jak: kampania Movember, Na 
niebiesko dla autyzmu, Dzień 
Kolibra i wiele innych. 

Regulamin oraz Kartę Zgło-
szenia można znaleźć na http://
galeriabronowice.pl/galeria/sfera-
-super-bohatera

SFERA SUPER BOHATERA, CZYLI  
SPOTKANIA Z ORGANIZACJAMI NON-PROFIT  

W GALERII BRONOWICE
Od kilku miesięcy w Galerii Bronowice w Krakowie funkcjonuje pilotażowy program - Sfera 
Super Bohatera, czyli specjalnie wydzielona przestrzeń na parterze centrum handlowe-
go, dostępna dla organizacji pożytku publicznego. Innowacyjny projekt cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, kolejne fundacje prezentują tu swoje programy. Głównym 
celem jest popularyzowanie działań społecznie użytecznych, edukacyjnych, naukowych 
oraz promujących ochronę zwierząt i przyrody.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę - tel. 733-030-663

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania, 
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 90 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 190 zł

Pakiet MINI 
(tydzień online)

• analiza nawyków  
   żywieniowych
• indywidualnie opracowany 
   jadłospis na okres 7 dni
• wizyta kontrolna 
   poprzez maila 
• materiały edukacyjne 
   wspierające realizację 
   założonego celu
• kontakt mailowy i telefoniczny 
   (w czasie trwania pakietu 
   + tydzień GRATIS) 

Cena: 89 zł

Pakiet MEDIUM
(2 tygodnie online)

• analiza nawyków  
   żywieniowych
• indywidualnie opracowany 
   jadłospis na okres 14 dni
• wizyta kontrolna 
   poprzez maila 
• materiały edukacyjne 
   wspierające realizację 
   założonego celu
• kontakt mailowy i telefoniczny 
   (w czasie trwania pakietu 
   + tydzień GRATIS) 

Cena: 189 zł

Pakiet LARGE
(4 tygodnie online)

• analiza nawyków  
   żywieniowych
• indywidualnie opracowany 
   jadłospis na okres 28 dni
• wizyta kontrolna 
   poprzez maila 
• materiały edukacyjne 
   wspierające realizację 
   założonego celu
• kontakt mailowy i telefoniczny 
   (w czasie trwania pakietu 
   + tydzień GRATIS) 

Cena: 369 zł

• NOWOŚĆ • DIETETYK ONLINE

NAPISZ LUB ZADZWOŃ: perfectslim.diety@wp.pl, tel.733-030-663 

PROMOCJA: Zaproś skutecznie 3 osoby do skorzystania z naszej oferty 
(muszą opłacić pakiet ) i odbierz jadłospis na kolejne 7 dni.

Jesteś zabiegany? Brakuje Ci czasu? Zadbaj o zdrowie w zaciszu domowym.

Co roku, wczesną wiosną poradnie dietetyczne mają pełne ręce roboty. Pacjenci „budzą 
się” przed sezonem bikini, pragnąc zrzucić zbędne kilogramy i nagromadzone przez zimę 
boczki. Przychodzą uzbrojeni w wiedzę, oraz już wcześniej wdrażane na własną rękę prze-
konania żywieniowe. Zazwyczaj wyglądają one tak: „Zdrowo się odżywiam, mam już 
w lodówce produkty typu light i fit, nie jem chleba, ziemniaków, makaronów, słodyczy  
i cukru – jedynie słodziki. Jem mało, dużo ćwiczę i nic nie udało mi się schudnąć. ”Brzmi sensownie? 
Spójrzmy na to chłodnym okiem dietetyka.

PUŁAPKA PRODUKTÓW LIGHT,  
FIT, FITNESS, SLIM…

Powszechna opinia głosi „to tłuszcz 
i cukier są winne Twojej nadwagi, więc 
nie można ich spożywać”. Idąc tym 
tropem przemysł spożywczy dopadł 
nasze soki, jogurty, chleby, twaro-
gi, majonezy, sosy i odciągnął z nich 
tłuszcz, a niektórych z nich pozbawił 
nawet cukru. Tylko dlaczego mają one 
wciąż taki sam smak co ich nieodtłusz-
czone odpowiedniki? Skoro coś nie ma 
tłuszczu, np. taki jogurt 0% tłuszczu, 
to nie powinno mieć konsystencji 
niemalże stałej, a ma!I tu poznajemy 
moc sztucznych zagęstników, pektyn, 
skrobi oraz słodzików, które nie mają 
obojętnego wpływu na nasze zdrowie. 
Mało tego, skoro nie ma tłuszczu, to 
nie ma też witamin w nim rozpusz-
czalnych, więc i wartość odżywcza 
jest wielce wątpliwa. Pamiętajmy, że 
prawdziwą wartość odżywczą orga-
nizm jest w stanie czerpać z żywno-
ści a nie z syntetycznych składników.  
Niestety dzisiejszy rynek żywności to 
swoista wolna amerykanka. Dzieciom 
poleca się płatki czekoladowe na dobry 
początek dnia, namawia się do picia 
soków zagęszczonych będących w za-
sadzie samym cukrem, a dla sportow-
ców i osób chcących schudnąć opra-
cowuje się całą gamę produktów fit, 
które są naładowane węglowodanami 
prostymi i syntetycznymi witamina-
mi. Aby zrozumieć sens zdrowego 
odżywiania warto czytać ze zrozu-
mieniem etykiety produktów. To co 
potocznie wygląda na „dietetyczne” 
jest w rzeczywistości przeładowane 
cukrem i sztucznymi dodatkami.  Zer-
knij na pierwsze z brzegu opakowanie 
batonika muesli w polewie jogurtowej. 
W takim zwykłym batoniku cukier 

goni cukier i chemią pogania. Co gor-
sza takich produktów jest cała masa. 
Przyjrzyjmy się napojom i sokom typu 
light. Nie mają cukru, mają niewiele 
kalorii, można pić do woli! Oczywi-
ście, że można, jeśli chcesz się na-
prawdę źle poczuć. Tego typu napoje 
zawierają najczęściej syntetyczne sło-
dziki: aspartam, acesulfam K, sukralo-
za, cyklaminian sodu i inne. Czasami 
w jednym napoju czy soku można zna-
leźć je wszystkie. Spożywanie w nad-
miernej ilości mogą przyczyniać się do 
powstawania wielu rodzajów chorób 
nowotworowych, problemów z zaśnię-
ciem, sensacji żołądkowych , bólów 
mięśniowych i głowy, na niesmaku 
w ustach kończąc.
Nie zawsze produkty light są nisko-
kaloryczne, na półkach sklepowych 
znaleźć można takie, które przewyż-
szają kalorycznością tradycyjne ich 
odpowiedniki. Najczęściej są to pro-
dukty opatrzone zwrotami innymi niż 
„light” np.: 0%, lekki, fitness, fit. Są to 
popularne triki producentów, którzy 
chcą obejść rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowot-
nych dotyczących żywności. Według 
tego zapisu żywność o obniżonej 
wartości energetycznej, czyli light, to 
taka, która ma co najmniej 30 % kalorii 
mniej w porównaniu z tradycyjną. Pro-
dukty o niskiej wartości energetycznej 
nie powinny zawierać więcej niż 40 
kcal/100 g produktu stałego, lub 20 
kcal/100 ml produktu płynnego. Po co 
zatem zagłębiać się w każde opakowa-
nie „lekkich”, „lightowych” wytworów 
przemysłu spożywczego, skoro można 

wybrać coś, co nie spowoduje wzrostu 
naszej wagi i będzie zdrowsze? Co to 
może być? Wszystko - byle nie light.
Kolejną pułapką, w jaką wpadają oso-
by odchudzające się jest rezygnacja 
z węglowodanów w postaci kasz, ryżu, 
makaronów a także chleba. Węglo-
wodany złożone, to źródło energii nie 
tylko dla mięśni ale przede wszystkim 
dla mózgu. Są one niezbędnym skład-
nikiem diety, także tej odchudzającej.  
Najlepszym wyborem są produkty 
pełnoziarniste lub o niskim indeksie 
glikemicznym, takie, które nie powo-
dują gwałtownego wzrostu glukozy we 
krwi. Np. makaron razowy, sojowy, 
ryż dziki, komosa ryżowa, ryż basmati 
brązowy, ryż brązowy, chleby na za-
kwasie pełnoziarniste czy orkiszowe. 
Wielkość porcji też ma znaczenie, np. 
ilość obiadowa węglowodanów nie 
powinna przekraczać rozmiaru pięści 
osoby spożywającej posiłek. Zmniej-
szając niebezpiecznie udział węglowo-
danów w diecie można narazić się na 
obniżenie nastroju, destrukcję mięśni 
i zmniejszenie funkcji poznawczych 
mózgu. Jeśli chodzi o spadek wagi 
przy zminimalizowaniu racji węglo-
wodanowej jest to temat dyskusyjny. 
Liczne badania pokazały, że to właśnie 
węglowodany złożone odgrywają dużą 
rolę w kontroli masy ciała.
Jak zatem chudnąć i pozostać w do-
brym zdrowiu? Jedz prawie wszyst-
ko i z umiarem. Uprawiaj regularnie 
sport. Kieruj się zdrowym rozsądkiem.

 v  Magdalena Górska  
Dietetyk,  „PerfectSlim”

DOŚWIADCZONY NEUROLOGOPEDA BOŻENA SZURLEJ OFERUJE:

• terapię wad wymowy dzieci i dorosłych
• diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy
• terapię jąkania
• terapię zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowego
   funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego
• terapię zaburzeń karmienia i przyjmowania pokarmów 
   u niemowląt i dzieci, zaburzeń połykania u dorosłych 
   z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Nowoczesne formy terapii dostosowane do potrzeb pacjenta: programy multimedialne, słuchawki Forbrain, 
symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania jako skuteczna metoda wspomagającą rozwój mowy, masaże 
logopedyczne z elementami terapii regulacyjnej Castillo Morales, Masgutowej i inne techniki manualne, treningi 
słuchowe bierne i czynne (metoda Johansena oraz trening Neuroflow) przeznaczone dla osób zaburzeniami 
koncentracji, percepcji i uwagi słuchowej , również dla osób z trudnościami w uczeniu się (w tym języków obcych), 
Vocastim - nowatorska forma terapii dysfonii, nosowania, dyzartrii i zaburzeń połykania.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 601 87 40 16 
oraz na stronie www.terapiamowy.com

W marcu zapraszam do skorzystania z bezpłatnych konsultacji 
z okazji otwarcia gabinetu w Szycach, pl. Wolności 1.

Joga blisko Twojego domu.
Kameralne miejsce do ćwiczeń jogi w małych grupach - Szyce, pl. Wolności 1.

Zajęcia o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczone dla osób 
w każdym wieku, zróżnicowane pod kątem potrzeb uczestników:

• joga dla kręgosłupa
• joga dla dojrzałych
• joga dla początkujących
• vinyasa joga

Więcej informacji pod nr telefonu 601 87 40 16 
oraz na stronie www.joganajurze.pl

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl
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Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73
GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

W ramach projektu „Cyberprzestrzeń - nasza przestrzeń” młodzież  z gimnazjów 
w Modlnicy i Białym Kościele wzięła udział w spotkaniu z  youtouberem. Matt Olech 
prowadzi swój kanał na You Toube od siedmiu lat, porusza na nim wiele kwestii 
mniej i bardziej poważnych (zapraszamy do obejrzenia https://www.youtube.com/
channel/UC1EWEQqRAJIUahQM_L3jXlA).
Spotkanie miało na celu pokaza-
nie młodym ludziom w jaki sposób 
można efektywnie wykorzystać In-
ternet, jak korzystać z niego, aby się 
rozwijać, jak wyszukiwać istotnych 
informacji.
Spotkanie dla gimnazjalistów było 
podzielone na dwie części. Pierw-
sza część poświęcona była zagad-
nieniom psychologiczno-moty-
wacyjnym (Matt jest też trenerem 
personalnym), druga część kwe-
stiom technicznym. Matt podzielił 
się z uczestnikami swoją wiedzą. 
Zaznaczył, jak ważna jest motywa-
cja oraz realizacja celów. W sposób 
bardzo naoczny ukazał gimnazja-
listom jaka jest różnica pomiędzy 
chęcią, a działaniem. Według niego 
najistotniejsze, aby zaistnieć na YT 
są pomysł, pasja i samozaparcie, by-
cie charakterystycznym  oraz misja. 
Misja w rozumieniu robienia czegoś 
dla innych. Aby przed stworzeniem 
kanału na YT zastanowić się nad 
tym, co konkretne działanie przy-
niesie widzowi, co da drugiemu 
człowiekowi.
Zwracał też uwagę na to, że należy 
dobrze się zastanowić zanim zamie-
ści się coś w Internecie, ponieważ 
niestety może to mieć negatywny 
wpływ na nasze przyszłe życie.
Jeżeli mowa o aspektach sprzę-
towych, to Matt podkreślał, że 
najistotniejszy w filmiku YT jest 

dźwięk, a zatem mikrofon do na-
grywania. On sam korzysta z mi-
krofonu, którego koszt nie prze-
kracza 30 złotych. Dodatkowo 
istotnymi kwestiami są oświetlenie 
oraz kamera. W tym ostatnim 
przypadku wystarczająco dobrze 
sprawdzi się kamera zainstalowana 
w telefonie. Wówczas nagrywa się 
dwie ścieżki audio i wideo, a na-
stępnie na etapie montażu filmiku 
łączy w całość. Zdradził też kilka 

„sekretów”, jak zwiększyć oglądal-
ność i jak algorytmy YT wyliczają 
parametry oglądalności. Część 
z tych informacji Matt zawarł 
w swojej książce „33 rzeczy, które 
powinien wiedzieć każdy youtuber” 
(książka przez kilka dni będzie do 
pobrania za darmo na: bit.ly/33rze-
czyYT).

 v A. Socha, foto J. Patej  

SPOTKANIE Z YOUTUBEREM 
MATTEM OLECHEM

Do karetek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego trafiło 2 100 plu-
szaków, a Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika otrzymał 164 zabawki. 
To wynik zbiórki prowadzonej przez IKEA Kraków. Pluszaki i zabawki 
mają pomóc chorym lub poszkodowanym w wypadkach dzieciom, 
choć na chwilę zapomnieć o stresie i bólu.
- Dzięki wielkim sercom naszych 
klientów udało się zebrać 1 050 plu-
szaków i 82 zabawki. To najlepszy 
wynik ze wszystkich sklepów IKEA 
w Polsce! Dziękując wszystkim za 
zaangażowanie, zdecydowaliśmy 
się podwoić te liczby. Cieszę się, że 
razem mogliśmy zrobić coś dobrego, 
a pluszaki i zabawki trafiają w najbar-
dziej odpowiednie z możliwych ręce 
– do dzieci – powiedziała Urszula 
Wilczak, Dyrektor IKEA Kraków.
Pluszowe maskotki to już stały ele-
ment wyposażenia krakowskich 
karetek. W ramach prowadzonej 
przez IKEA Kraków zbiórki, w ciągu 
ostatnich 4 lat Krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe otrzymało ponad 14 000 
pluszaków. Towarzyszą one dzieciom 
w drodze do szpitala, pomagając 
załodze karetki nawiązać kontakt 
z małymi pacjentami. Po zakończeniu 
leczenia każde dziecko zabiera przy-
tulankę do domu. 
- Mimo najtroskliwszej opieki, jaką 
staramy się otaczać naszych pacjen-
tów, akcja ratunkowa, badanie czy 
przejazd karetką jest zawsze dla 
dzieci sytuacją traumatyczną. Dla-
tego każda pomoc, która pozwoli 
ukoić ból i lęk maluchów, którymi się 
opiekujemy, jest dla nas cenna. Dzię-
ki maskotce łatwiej jest wykonać 
u dziecka różne czynności medyczne, 
które zwykle nie są przyjemne, a mu-

simy je wykonać szybko i sprawnie - 
podkreślił Marek Maślerz, Zastępca 
Dyrektora Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego.
W tym roku po raz pierwszy prowa-
dzona była również zbiórka zabawek 
i książeczek IKEA. Przekazane zo-
stały one Wojewódzkiemu Specjali-
stycznemu Szpitalowi Dziecięcemu 
im. św. Ludwika i trafią do szpital-
nych kącików zabaw.
- Dziękujemy IKEA Kraków za 
wartościową kampanię, która 
przez ostatnie 8 lat zdążyła zapisać 
się w tradycji Krakowa. Jesteśmy 
wdzięczni za życzenia powrotu do 
zdrowia przekazane naszym pacjen-
tom w postaci zabawek.   Szpital od 
140 lat,  a Fundacja Zdrowie Dziecka 
od 25 lat, robią wiele, aby być miej-
scem przyjaznym najmłodszym. 
Doskonale wiemy, że zabawa poma-
ga wyzdrowieć, pomaga wrócić do 
pełni dziecięcych sił.  Miłe otoczenie 
i zabawki zdecydowanie to ułatwiają. 
Dziękujemy IKEA za włączenie nas 

do akcji oraz każdemu kto chciał po-
móc i kupił dla nas zabawkę. Mamy 
nadzieję na dalsze wspólne inicjaty-
wy - mówił Zastępca Dyrektora Szpi-
tala Dziecięcego im. św. Ludwika 
w Krakowie, lek. Piotr Staszak.

Zabawa to poważna sprawa
Zbiórka pluszaków prowadzona 
była dotychczas w ramach kampanii 
IKEA „Pluszaki dla edukacji”, gdzie 
z każdej sprzedanej zabawki IKEA 
Foundation przekazywała 1 euro na 
wsparcie projektów edukacyjnych. 
Od 2003 do 2015 roku udało się ze-
brać w ten sposób 88 mln euro. W li-
stopadzie 2016 roku IKEA zainaugu-
rowała nową kampanię społeczną pt. 
„Zabawa to poważna sprawa”. Zastą-
piła ona akcję „Pluszaki dla eduka-
cji” i koncentruje się na zapewnieniu 
wszystkim dzieciom warunków do 
zabawy i rozwoju. W tym roku na ten 
cel przeznaczone zostanie 12,6 mln 
euro, z czego aż 2,4 mln euro pocho-
dzi z Polski!

PRAWIE 2 300 PLUSZAKÓW  
I ZABAWEK DLA MAŁYCH PACJENTÓW

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzyna-
rodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, 
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto 
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię 
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

OPIEKA NAD 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.

Pracy poszukują także inne osoby z Ukrainy 
- w zakładach produkcyjnych, magazynach, 

także restauracjach.

Tel. 696 148 291

Żyć we dwoje
Drodzy Państwo!

Z inicjatywy naszego Czytelnika powstał pomysł 
utworzenia w “Gwarku” kącika, w którym ludzie 
poważnie zainteresowani związaniem się z 
kimś na stałe, zbudowaniem prawdziwej relacji  
z drugą osobą, zamieszczać będą mogli informacje 
o sobie.
Ogłoszenia należy przesyłać na adres: redakcja@
gwarek-malopolski.pl z dopiskiem „Żyć we dwoje”. 
Wszystkie ogłoszenia publikowane będą darmowo.

Mirosław.
Jestem od niedawna nowym mieszkańcem w gm. 
Liszki. Szukam drugiej połówki do życia na stałe, 
mieszkam sam w nowym domku. Pracuję, mam 
52 lata, życzliwy, spokojny człowiek, samotny, bez 
nałogów. Może jest ktoś, kto szuka jak ja? Kobieta 
40-50 lat, pracująca, życzliwa, szczera i chciałaby 
zamieszkać na wsi z tzw. bratnią duszą, być razem 
do końca.

Kontakt: mirbon@op.pl

II nocne spotkanie z książkami o Harrym Potterze i Brytyjską Literaturą Fantasy jest już za nami. Było to spore 
wydarzenie w naszej szkole – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy. W jego świętowaniu aktywnie 
uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu uczniów i absolwentów tutejszego gimnazjum oraz szkoły podstawo-
wej; gościliśmy także uczniów z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Białym Kościele i gimnazjum nr 1 w Krakowie. 
Organizatorkami oraz prowadzącymi zabawy były nauczycielki: Anna Galus i Katarzyna Borkowska. Panie: 
Małgorzata Biniek i Maria Habuda-Szumiec zaprezentowały magiczne doświadczenia, a nad całością czuwała 
pani dyrektor Dorota Nowak.
Zabawa, konkursy i czary odbywa-
ły się w dwóch częściach, na które 
podzielony został czas trwania 
wydarzenia: pierwsza – otwarta 
(w godz. 17.30 – 19.30) - prze-
znaczona była dla uczniów szkoły 
podstawowej i druga, dla uczniów 
gimnazjum, trwała do późnej nocy 
a właściwie do rana (część uczestni-
ków nie zmrużyła nawet oka).
Projekt „Brytyjska Literatura Fan-
tasy - Harry Potter Book Night 
in Modlnica” przygotowany był 
w oparciu o książki Joanne Kath-
leen Rowling, aby pokazać mło-
dzieży, jakich inspiracji może do-
starczyć lektura książek a co za tym 
idzie, wskazać sposoby na warto-
ściowe i umiejętne spędzenie czasu 
wolnego. Dlatego podjęto również 

działania  skierowane do młodzie-
ży w ramach Gminnego  Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych poprzez 
pozalekcyjne zajęcia kulturalne 
a także edukacyjne, promując w ten 
sposób zdrowy i trzeźwy tryb życia.
Za tę inspirację i możliwość pozy-
skania dodatkowych funduszy na 
zakup gier planszowych o tematy-
ce fantasy i książek dla młodzieży 
serdecznie dziękujemy współorga-
nizatorowi naszego przedsięwzię-
cia pani Joannie Patej - dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wielkiej Wsi.
W organizacji zabawy pomogły 
również:
•	 Wydawnictwo Media Rodzina – 

fundator części nagród w formie 
gadżetów związanych z Harrym 
Potterem.

•	 GOKiS  - pomoc w przygoto-
waniu tematycznych zakładek 
do książek.

Ogromne podziękowania składa-
my Panu Marcinowi Rybskiemu 
- kierownikowi Referatu Promocji 
i Rozwoju Gminy Wielka Wieś za 
pamiątkowe koszulki.

 v www.wielka-wies.pl

SPOTKANIE Z KSIĄŻKAMI O HARRYM POTTERZE
I BRYTYJSKĄ LITERATURĄ FANTASY

IKEA wprowadziła do oferty pierwsze fronty kuchenne w 100% wykonane z materia-
łów pochodzących z recyklingu – drewna i plastiku. W ten sposób firma chce jeszcze 
mocniej przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych.
Każdego roku, na całym świe-
cie, wykorzystywane są miliardy 
plastikowych butelek. Niektóre 
zostają przetworzone i użyte jako 
materiał na nowy produkt, jednak 
zdecydowana większość z nich to 
niewykorzystane odpady. IKEA, 
wykorzystując do produkcji mate-
riały z recyklingu, przyczynia się do 
poprawy sytuacji środowiska.
Matowe fronty KUNGSBAC-
KA w kolorze antracytowym to 
odpowiedź IKEA na konieczność 
ochrony zasobów naturalnych. Wy-
konane zostały z drewna poddane-
go recyklingowi, zabezpieczonego 
plastikową folią wyprodukowaną 
z butelek PET z recyklingu. Projekt 
rozwijał się przez dwa lata – od kon-
cepcji do pierwszej produkcji. Wraz 
z włoskim dostawcą IKEA poszu-
kiwała odpowiedniego materiału 
do wykonania frontów kuchennych. 
Przeprowadzone badania pozwoliły 
na opracowanie i wyprodukowanie 
całkowicie nowego materiału na 

rynku – folii wykonanej ze zużytych 
butelek PET, zebranych w japoń-
skich miastach.
- Znalezienie sposobu na prze-
kształcenie w folię używanych bu-
telek PET nie było łatwe. Najwięk-
szym wyzwaniem było stworzenie 
takiego rodzaju folii, który spełni 
te same wymagania, co folia wyko-
nana z materiału pierwotnego. Była 
to naprawdę ciężka praca, ponieważ 
nie chcieliśmy rezygnować ani z wy-
sokiej jakości otrzymanego produk-
tu, ani dobrej ceny – mówi Marco 
Bergamo, Kierownik ds. rozwoju 
u włoskiego dostawcy IKEA.
Do wyprodukowania folii i pokrycia 
nią frontu kuchennego KUNGS-
BACKA o wymiarach 40x80 cm 
potrzebnych jest 25 półlitrowych 
butelek PET. Dzięki nowej propo-
zycji od IKEA pochodzące z recy-
klingu folia i drewno zyskują nowe, 
dłuższe życie. Tak, jak wszystkie 
fronty kuchenne IKEA, fronty 

KUNGSBACKA posiadają 25 lat 
gwarancji. 
- Musimy stawać się coraz lepsi dba-
jąc o naszą planetę i wykorzystywać 
jej zasoby w mądry sposób. Naszym 
celem jest zwiększenie udziału su-
rowców wtórnych w produktach 
IKEA. Szukamy nowych sposobów 
na ponowne wykorzystanie mate-
riałów, takich jak papier, włókna, 

pianki i plastik. Dążymy do tego, 
aby dać im nowe życie w nowym 
produkcie – mówi Katarzyna Dul-
ko-Gaszyna, Kierownik ds. zrów-
noważonego rozwoju, IKEA Retail 
w Polsce.
Fronty kuchenne KUNGSBACKA 
dostępne są od lutego br. w sklepach 
IKEA w całej Polsce.

FRONTY KUCHENNE Z RECYKLINGU W IKEA KRAKÓW

Powieść obyczajowa.
Że cię nie opuszczę aż do śmierci…
Renata żyje w nieustannym biegu. Trudno jej znaleźć 
choćby krótką chwilę tylko dla siebie. Cały dom jest 
na jej głowie, co przy trójce małych dzieci i ciągle nie-
obecnym mężu nie jest łatwe. Poza tym, od pewnego 
czasu kobieta boryka się z różnymi dolegliwościami. 
Najlżejszy dotyk sprawia, że na jej ciele pojawiają się 
sińce. Diagnoza lekarska jest jednoznaczna – Renata 
choruje na białaczkę. Ta wiadomość zupełnie przewra-

ca do góry nogami życie jej i oraz całej rodziny.
Karuzela,  to niezwykła opowieść o walce z okrutną 
chorobą. Pełna ciepła i subtelnego humoru. To  nie tyl-
ko historia Renaty, ale także całej jej rodziny, która w 
obliczu tragedii jednoczy się na nowo. Są bowiem sytu-
acje, w których człowiek nie może być sam. Zwłaszcza, 
gdy każda chwila jest walką o powrót do 
normalności, o jeszcze jeden mały krok.

Kryminał.
Ekscytująca powieść mistrza kryminału z burzliwą historią 
z pierwszej połowy XX wieku w tle.
Lipiec 1932 roku. Europa pogrążona jest w głębokim kryzy-
sie ekonomicznym. Z każdym dniem przybliżającym termin 
wyborów do Reichstagu społeczeństwo niemieckie coraz 
bardziej się radykalizuje.
Tymczasem urzędujący w Schneidemühl (dzisiejsza Piła) 
kapitan Carl Aschmutat, dawny znajomy  Antoniego Fi-
schera, wpada w poważne kłopoty. W mieście dochodzi 
do morderstwa, którego ofiarą jest znany działacz komu-
nistyczny. Aschmutat musi jak najszybciej odkryć, kto stoi 

za atakiem, by zdążyć przed wizytą w mieście kandydata do 
urzędu kanclerza – Adolfa Hitlera.
Tylko umarli wiedzą to druga część serii o przygodach An-
toniego Fischera. Tym razem poznański policjant pomaga 
swojemu dawnemu przyjacielowi rozwiązać zagadkę zbrodni, 
która tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prosta. Równocze-
śnie Fischer ma do wykonania najtrudniejsze zadanie, z jakim 
przyszło mu kiedykolwiek się zmierzyć. Major Jażdżewski, 
oficer polskiego wywiadu powierza mu nie-
zwykle delikatną i wymagającą misję. Misję, 
której przyjęcia Fischer nie mógł odmówić, 
gdyż zależy od niej dobro Rzeczypospolitej.

WARTO PRZECZYTAĆ

„KARUZELA” autor: Agnieszka Lis

„TYLKO UMARLI WIEDZĄ” autor: Ryszard Ćwirlej

Przekaż 1 % na  Ratuj Tenczyn KRS 0000332177
Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie 
stowarzyszeniu  Ratuj Tenczyn 1% podatków. W tym roku można to 
zrobić używając do rozliczenia podatków dedykowanego  oprogramow-
ania. PIT możecie wypełnić online lub pobierając program ze strony  
www.ratujtenczyn.org.pl za darmo na własny komputer.
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Jøtul Studio Kraków
Kryspinów 3, 32-060 Liszki

Tel. 665 835 988, 664 170 519
e-mail: kominkijurajskie@interia.pl

Zapraszamy:  pn.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰ sob. 9⁰⁰-13⁰⁰

OFERUJEMY KOMINKI I PIECE NA DREWNO, PELLET I GAZ.
Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów, przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

KOMINKI Z NORWEGII

25 LAT
GWARANCJI

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.
Początek działalności sięga 2004 roku.

Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 

umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem 
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t

METECO   + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl                        www.meteco.pl

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
   • SEGMENTOWE
   • ROLOWANE
   • UCHYLNE

AUTOMATYKA

Przy 
zamówieniach 
okien do końca 

kwietnia pakiet 
trzyszybowy 

GRATIS

PROMOCJA ZIMOWAzamów stolarkę 
do końca kwietnia 

i zyskaj dodatkowe RABATY

ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową:
   szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, poręcze, 
   tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
2. Wyodrębnione mieszkanie w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, 

połowa działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
3. Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo 

działka budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. 
Cena: 95 tys. PLN.

4. Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Pod działalność agrotury-
styczną lub prywatnie. Cena: 420 tys. PLN.

5. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 
a. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

6. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.  
Nowa cena: 1,39 mln PLN.

7. Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
8. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
9. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.   

Nowa cena: 269 tys. PLN.
10. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
11. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. 

Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. 
Cena: 1,5 mln PLN.

12. Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Nowa cena: 249 tys. PLN
13. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – 

powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
14. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka 

budowlana (M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego 
prostokąta. Cena: 189 tys. PLN.

15. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.  
Cena: 204 tys. PLN.

16. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
17. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
18. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w 

centrum Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. 
Bardzo dobra lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa 
jednorodzinna, lokal usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu 
mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.

19. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 945 tys. PLN.

20. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 1,19 mln PLN.

21. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 1,13 mln PLN.

22. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
23. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
25. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

28. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Nowa cena: 85 tys. PLN.
29. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
30. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. 

W okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
31. Widokowa 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.

32. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do 
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.

33. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. 
Krzeszowice. Do sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. 
Cena: 144 tys. PLN.

34. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.  
Cena: 154 tys. PLN

35. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
36. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
37. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydziele-

nia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.

38. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
39. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

Nowa cena: 180 tys. PLN.
40. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

41. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
44. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
45. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
46. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
47. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha   
w cenie 1 tys PLN/ar. 

48. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
49. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
50. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium 

planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - 
budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ.  
Cena: 245 tys. PLN.

51. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, 
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

52. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu 
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.  
Cena: 143 tys. PLN.

53. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

54. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

55. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
56. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
57. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do 

sprzedania jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
58. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
59. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona 

w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
60. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szero-

kość ok. 16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza 
działka jest w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość 
zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.

61. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylega-
jącej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

62. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN. 

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

63. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. 
W studium planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przezna-
czenie MNU - budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość 
uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

64. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - 
Zręby, gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

65. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu 
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.  
Cena: 143 tys. PLN.

66. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

67. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

68. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest 
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.

69. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 945 tys. PLN.

70. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 1,19 mln PLN.

71. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic.  
Cena: 1,13 mln PLN. 

72. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 
a w Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na 
działce, prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, 
gminną. Miejsce bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 
tys. PLN (podana cena dotyczy działki 15 a). 

73. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. 
Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.

74. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów 
(M1U). Cena: 158 tys. PLN.

75. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. 
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się 
w północno-wschodniej części Krakowa.

76. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja trafo z możli-
wością podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, 
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej 
funkcji usług komercyjnych, publicznych  i przemysłu. Działka znajduje 
się w północno-wschodniej części Krakowa.

77. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możli-
wość podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności 
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
78. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy 

drodze krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się 
nieduży budynek, pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 
2500 PLN/m-c. 
 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
79. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W 

cenie zawarte są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomie-
sięcznego czynszu. Cena: 750 PLN/m-c

80. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu 
trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś.  Duża, ogrodzona działka, 
garaż. Cena: 1500 PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - 
zasilanie ogrzewania w okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW
81. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w 

wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

82. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-
-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, 
salonu urody czy biura. Cena: 700 PLN/m-c.

83. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowi-
ce-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, 
baru, salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej 
itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

84. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-
-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, 
salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. 
Cena: 1500 PLN/m-c.

85. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw. 
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja 
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c plus media. 
 

DO ZAMIANY
86. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu,  

działka 10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media.  
Cena: 205 tys. PLN.

Szukamy domu i mieszkania dla rodziny, do wynajęcia na dłuższy okres - tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

Niepowtarzalny, luksusowy dom  
o pow. 308 m kw, położony na 

działce 30 a, w okolicach Tenczynka.
Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

Cena: 1.390 tys. PLN.

Piękny dom na pograniczu Mnikowa i 
Czułowa o pow. 150 m kw. 

Usytuowany na 15 a działce, która bezpośred-
nio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej.

Cena: 540 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA

Wyposażone mieszkanie 52,5 m kw. 
3 pokojowe w Zabierzowie. 

Z balkonem, piętro III. Do mieszkania przyna-
leży piwnica.

Nowa cena: 249 tys. PLN.

Dom ok. 200 m kw. na pięknej 
działce 12 a w Jerzmanowicach. 

Dom w całości podpiwniczony, duży taras, 
posesja ogrodzona. Dom nadaje się na działal-
ność agroturystyczną, jak również prywatnie. 

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Lokal biurowy o wysokim standardzie, 
ok. 210 m kw. w Zabierzowie  

w bliskości centrum.
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
4 większe pomieszczenia na dole oraz 3 pokoje 
plus łazienka i socjal na górze. Parking zarezer-
wowany na 15 pojazdów.Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. 

Nowa cena: 6 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

SPEKTAKL „BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR”
23 marca 2017 roku o godz. 18.00 w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl „Być jak Elizabeth 
Taylor”. Bilety w cenie 85 zł (parter) i 70 zł (balkon) dostępne w Informacji MOKSiR, tel. 32 623 30 86 wewn. 53.

SPEKTAKL „TWARZĄ W TWARZ”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 23 kwietnia (niedziela) 2017, godz. 
18.00 do sali teatralnej na występ grupy Ballet Magnificat. Tym razem wystawi swój najnowszy spektakl 
„Twarzą w twarz” („Spotkanie”). Niespodzianką będzie to, że artyści zatańczą do utworów śpiewanych 
w języku polskim! Bilety w cenie 35 zł, ulgowe 30 zł do nabycia: - Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86 
wewn. 53, 692430653 - nr telefonu organizatora.

KONKURS KULINARNY NA NAJLEPSZE CIASTO  
I NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WIELKANOCNĄ „MASZ BABO PLACEK”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów, Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora! 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów organizuje Podczas III Kiermaszu Wielka-
nocnego konkurs kulinarny na Najlepsze Ciasto i Najlepszą Potrawę Wielkanocną „Masz Babo Placek”.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie. Ideą konkursu jest 
przypomnienie tradycyjnych przepisów na wypieki i potrawy wielkanocne. Przygotowane potrawy 
powinny być serwowane na zimno. Mamy nadzieje, że przyniesione przez Państwa potrawy będą 
przygotowane według dawnych receptur waszych babć.
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia  1 kwietnia 2017 r. w sekretariacie SCKiPGZ lub telefonicznie 
12 285 11 79. Chęć udział można przesłać również mailem na adres sckipgz@zabierzow.org.pl.
Przygotowane wypieki i potrawy należy dostarczyć 9 kwietnia (niedziela) w godz. 10.00 – 11.30 do 
Ratusza w Zabierzowie przy ul. Rynek 1.Do konkursu zapraszamy wyłącznie amatorów.

Komisja oceni wypieki i potrawy pod względem:
– zgodności z tradycją – walorów smakowych – wyglądu i estetyki wykonania

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 9 kwietnia o godz. 15.00 na Rynku w Zabierzowie.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji o cenne nagrody.

„WYKLĘTY” PREMIERA
• 15-16.03  godz. 15.30, 20.15 •

reżyseria: K. Łęcki; czas: 105 min.; gat.: dramat/wojenny; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„POKOT”
• 15-16.03  godz. 17.45 •

reżyseria: A. Holland; czas: 128 min.; gat.: dramat/kryminał; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE”
• 17-22.03  godz. 20.15 •

reżyseria: M. Noelle; czas: 100 min.; gat.: biogr./dramat; prod. Belgia/Francja/Niemcy/Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„PIĘKNA I BESTIA” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 17-22.03  godz. 15.15 (2D), 17.45 (3D) • 23.03 kino nieczynne - spektakl „Być jak Elizabeth Taylor” •

• 24.03  godz. 15.15 (3D), 17.45 (2D) • 25.03 kino nieczynne - noc teatru • 
• 26-30.03  godz. 15.20 (3D), 17.50 (2D) • 31.03-01.04  godz. 15.15 (2D) •

reżyseria: B. Condon; czas: 129 min.; gatunek: fantasy/musical/romans; prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.  

Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„JA, CLAUDE MONET” [napisy PL]
• 9.04  godz. 13.00 •

czas: 90 min.; gatunek: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

Dystrybucja: Cikánek management s.r.o. [kopia cyfrowa 2D]
„Ja, Claude Monet” na podstawie listów i zapisków twórcy impresjonizmu [cykl: „Wystawa Na Ekranie”].

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: „PIĘKNA I BESTIA” (dubbing pl) 

• 17.03, 23.03, 29.03 - 3D 15:30, 2D 18:00 • 18.03, 22.03, 24.03, 28.03, 30.03 - 2D 15:30, 3D 18:00 •
• 21.03 - 3D 17:00, 2D 19:30 • 25.03 - 2D 13:00, 3D 15:30, 2D 18:00 • 

• 26.03 - 2D 18:00 • 31.03 - 3D 16:00 • 01.04 - 2D 15:00 •
czas: 129 min, familijny, USA, Cena: 3D 20zł - całe, 3D 17 zł - ulgowe, 2D 14zł - całe i 2D 12 zł - ulgowe

„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE” 
• 24.03, 25.03, 28.03, 29.03, 30.03 - 20:30 • 

czas trwania: 100 min, biograficzny, Polska; Cena biletów- 14zł i 12zł

 „ZERWANY KŁOS”
• 15.03  - 15:00• 

czas trwania: 95 min, dramat, Polska, cena biletów- 14 zł i 12 zł

„LA LA LAND” (napisy pl) 
• 15.03 - 17:00  • 16.03 - 19:30 •

czas trwania: 129 min, romans/musical, USA; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

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

KRZESZOWICE

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na koncert

MARTA BIZOŃ TU I TU - 24 MARCA, PIĄTEK, GODZ. 19.00
Zapraszamy na koncert Marty Bizoń, podczas którego ta znakomita aktorka i wokalistka zaprezentuje 
piosenki ze swojej najnowszej płyty TU i TU. Na płycie znajduje się dwanaście premierowych piosenek, do 
których powstania inspiracją była książka Marty „Zapiski artystki”. To dwanaście muzycznych opowieści  
o życiu w dwóch światach. Świat realny przenika się w nich ze światem teatru. Pełna temperamentu artystka 
z poczuciem humoru stara się odnaleźć w nich i pomiędzy nimi. Autorem muzyki jest Aleksander Brzeziński, 
słów – Michał Chludziński. Płyta TU i TU jest piątym krążkiem w dorobku Marty Bizoń. 

Marta Bizoń o sobie:
Żyję w dwóch światach i dobrze mi z tym. O tych dwóch światach kiedyś marzyłam (…) Z teatru do domu, z 
domu do teatru to moja codzienna droga barwna i nieprzewidywalna, ale zawsze intrygująca, poruszająca 
moje serce, duszę i zmysły. Jestem żoną, matka, córką, przyjaciółką, aktorką i już wiem, że można codzienność 
łączyć ze światłami ramp. Można sceniczny kostium zamienić na kuchenny fartuszek, popremierowego 
szampana na filiżankę herbaty, walizkę w drodze po wielką sławę na siatkę z zakupami. Można być TU  
i TU i być szczęśliwą kobietą.

Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Galerii

„DZIEŃ SĄDU” - TEATR POD DOBRYM OKIEM
26.03.2017 15.00, 27.03.2017 17.30, Dom Kultury „SOKÓŁ” w Trzebini. Wstęp wolny

Jerzy Zawieyski „Dzień Sądu” Rok 33 po narodzeniu Jezusa.
Do Jerozolimy, stolicy małej prowincji Cesarstwa Rzymskiego – Judei, przybywa Pomfiliusz, wysłannik cezara 
Tyberiusza. Piłat, namiestnik Judei, obawia się, że padł ofiarą donosu, i że celem wizyty cesarskiego urzędnika 
jest potwierdzenie donosu. W tym samym czasie w mieście wybuchają zamieszki na tle religijnym. Żydowskie 
władze religijne, uwięziły znienawidzonego przez siebie Jezusa i rządają od Piłata wydania na niego wyroku 
śmierci. Jest piątek, w przeddzień żydowskiego święta Paschy. Rozpoczyna się najbardziej znany proces sądowy...
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"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, 
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Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

PIESKI SZUKAJĄ DOMU
Znajdź Fundację Człowiek dla Zwierząt na Facebooku

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

To niezwykle sympatyczny, przyjazny i kocha-
jący ludzi pies. Ma mniej niż 5 lat, a jego 
dotychczasowe życie nie było usłane różami. 
Miał pilnować posesji należącej do firmy, ale 
z powodu samotności nieustannie próbował 
się z niej wydostać, zawisając na ogrodzeniu. 
Wreszcie ktoś zareagował na cierpienie psa 
i postanowił mu pomóc. Tak Nero trafił do 
fundacyjnego przytuliska, gdzie okazał się 
miłym, towarzyskim, posłusznym psem, który 
może być  świetnym towarzyszem dla całej 
rodziny. Nero jest odpchlony, odrobaczony, 
zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekli-
znę, wykastrowany i zaczipowany.

Tel.: 534 884 174.

malutki, kochany i grzeczny 

 Dudduś,  
przywieziony z Gminy Krzeszowice  

pod koniec lutego

może ktoś go szuka, a może zechce  
ofiarować nowy dom...;

przepiękny, majestatyczny  

Oris  
w typie czuwacza słowackiego 

wyjątkowy, mądry,  
zrównoważony pies; 

młodziutki, „przytulasty” 

Bessi 
- puchata kuleczka...  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
i wiele, wiele innych potrzebujących 

miłości psów...

Jeszcze w grudniu dla swojego ‚’pana’’ Perła... Imię 
nadane chyba dla kontrastu, bo wartości żadnej 
dla właściciela nie przedstawiała... Uwiązał na 
łańcuchu i zapomniał, że istnieje. Gdyby nie starszy 
pan mieszkający w sąsiedztwie, umarłaby z gło-
du. „Pan” przypomniał sobie jednak o niej, kiedy 
wykopała dół przed oszczenieniem... Utopi się, 
albo zakopie pomyślał „pan”... i tak zrobił... a ona 
została cierpiąca i z perspektywą kolejnej ciąży za 
kilka miesięcy... Teraz suczka jest już po sterylizacji 
i pod naszą opieką. Nie odstępowałaby człowieka 
na krok. Uwielbia zabawę, tak jakby chciała nad-
robić stracony czas na łańcuchu. Szukamy domu 
najlepiej z ogrodem.  Kto pokocha tę młodziutką, 
roczną „miniowczareczkę” (waży około 17 kg)?...

Tel. 783 553 197.

Ostatni z szóstki rodzeństwa, 4-miesięczny 
piesek pilnie szuka domku! Zabawny, wesoły 
i bardzo pomysłowy. Kreatywności może 
mu pozazdrościć niejeden człowiek. Biduś 
zostanie sam, bo rodzeństwo w niedługim 
czasie wybiera się już do wspólnego domu 
wspólnego. Casio wyrośnie na średniej wiel-
kości psa. Pięknego!

Tel. 783 553 197.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE. Są tam: 

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.psiepole.wordpress.com i obejrzenia galerii tych piesków oraz wszystkich innych zwierzaków. 
Może tam znajdą Państwo przyjaciela na całe życie? W sprawie adopcji można też dzwonić pod numer: 793 993 779.

NERO MASZKA

CASIO

PETYCJA 
w sprawie zmiany Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt. 

Apelujemy o zakaz handlu zwierzętami gospodarskimi na targowiskach. Zwierzęta te już podczas transportu doznają 
urazów, bólu i cierpienia, w tym cierpienia psychicznego. Stres związany z załadunkiem, wielogodzinnym transportem, 
rozładunkiem i postojem to zbędne cierpienie, na które, dla osiągnięcia zysku, narażone są zwierzęta. Zestresowane  
i zmęczone zwierzęta nie są chętne do współpracy z człowiekiem, a co za tym idzie, osoby je obsługujące uciekają się 
do brutalnych metod aby nad nimi zapanować. Powszechne są na targach zbyt strome i źle zabezpieczone rampy za-
ładunkowe, a zwierzęta opierające się przed wejściem są brutalnie traktowane. Używa się względem nich poganiaczy 
elektrycznych, batów, przemocy, a kontrole na targach nie są w stanie wyegzekwować stosowania się do obowiązują-
cych regulacji prawnych. Na największym targu w Europie - w Skaryszewie, od wielu lat dochodzi do łamania prawa  
i jak pokazało życie, nikt nie jest w stanie temu zapobiec.

Apelujemy, aby Pan Prezydent wprowadził Polskę w cywilizację w sprawie handlu zwierzętami gospodarskimi. Żyjemy 
w XXI wieku i powinno się takie okrucieństwa eliminować. Zwierzęta przebywające na targowiskach, są traktowane 
przedmiotowo, co godzi w Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt. Mając na uwadze, że Art. 1. 1. ww 
ustawy, który brzmi „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronę i opiekę”, apelujemy o wprowadzenie całkowitego zakazu handlu na targach zwierzętami 
gospodarskimi ze względów humanitarnych.

XXI wiek, a dalej kultywujemy barbarzyńskie tradycje. Zatrzymajmy ten proceder, dopóki jest co ocalić!
Wejdź na www.centaurus.org lub www.stoptargi.pl w zakładkę „Podpisz petycję”.  

Zajmie Ci to dosłownie kilka sekund… Przekaż informację komu możesz, każdy głos jest BARDZO WAŻNY!

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt 
a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...  

A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com  
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

KONCERT KUBA MICHALSKI
ACH-POEZJA ! CZYLI ŚPIEWANY 

KANON POEZJI POLSKIEJ
Kochanowski, Mickiewicz, Norwid, 
Tetmajer, Staff, Leśmian, Tuwim, 

Herbert…
CZWARTEK,  

23 MARCA 2017,  godz. 18.00
MIEJSKO-GMINNA  

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Pl. Fr. Kulczyckiego 1 - wstęp wolny.



16 Reklamy małopolski

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a 

 12 282 50 70 
pon.-pt. 9.00-17.00 
sob. 9.00-13.00 
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

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

RRSO 10,26%

niskie oprocentowanie – tylko 7,77%
dodatkowa gotówka na niespodziewane wydatki
 wysoka maksymalna kwota kredytu  
– do 200 tys. zł

ZAMIEŃ KILKA RAT
NA JEDNĄ, NISKĄ

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie 
nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana 
na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach partnerskich Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza 
Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i  zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior  Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 19.09.2016 r.

Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie:
1. ul. Sk³adowa 2
2. ul. Zab³ocie 20


