
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,  
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany,  
Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, 
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, 
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)

 LIPIEC 2020
     Nr 06/2020 (152)
    ISSN 2392-2052

 Wersja online gazety na: 
www.gwarek-malopolski.pl
redakcja@gwarek-malopolski.pl
reklama@gwarek-malopolski.pl

  tel. 696 595 118 
 796 351 499

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

F.H.U.T. „ROKO”

ul. Śląska 43, 32-064 Rudawa
Tel: 518 030 707

Oferujemy szeroki
wachlarz usług
brukarskich
i montażowych

Profesjonalne
układanie kostki
granitowej:

• Podbudowy
• Drogi dojazdowe
• Chodniki
• Tarasy
• Parkingi
• Schody

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

KREDYTY NA
TWOJE POTRZEBY

gotówkowe
konsolidacyjne
z ubezpieczeniem
CA Express
Credit Agricole
Krzeszowice,
ul. Krakowska 16

Więcej na str. 3

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW 

BOLIX oraz KNAUF

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

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

Tynk silikonowy

130 zł
za wiadro

Ecoside
25 kg

RADOSNY TENCZYNEK
 Nie każdy jeszcze wie, że w Tenczynku istnieje wspa-
niałe, przyjazne wszystkim miejsce, w którym ludzie 
i zwierzęta mogą wzajemnie sobie pomagać, cieszyć 
się swoją obecnością, a wszystko to w „pięknych oko-
licznościach przyrody” – wśród wieloletnich drzew, 
nieopodal malowniczych, tenczyńskich skałek. 
Ideą Pani Ani, pomysłodawczyni 
stadniny „Radosny Tenczynek” 
i współzałożycielki Fundacji 
z Miłości do Zwierząt było, by 
konie, które nie mogą już pra-
cować, miały zapewnioną spo-
kojną, bezpieczną „emeryturę”, by 
godnie mogły dożyć swoich dni, 
jednocześnie będąc towarzyszami 
ludzi (a samo tylko przebywanie 
z tymi pięknymi zwierzętami daje 
ukojenie skołatanym nerwom i ła-

godzi wszelkie stresy). Prócz 29 
koni (w tym 15 kucyków), schro-
nienie i bezpieczną przystań zna-
lazły tu także: koza, 2 psy i 4 koty. 
M ie j s ce  ot wa r te  j e s t  d l a 
wszystkich – dorosłych i dzieci 
– od rana do wieczora. Można 
tu zarówno pobrać profesjonalne 
lekcje jeździeckie jak i „wy-
prowadzić konia na spacer” – 
w tę ideę, jak i generalnie pomoc 
stadninie, zaangażowali się m.in. 

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

ROZPOCZĘCIE KURSU:
KAŻDA ŚRODA
GODZ. 18

Krzeszowice, ul. Św. Floriana 3
filipekmagdalena@interia.pl

tel. 603 239 529

UCZYMY Z PASJĄ!
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Hotele B&B ponownie otwarte.  
Sieć planuje dalszy rozwój w Polsce

– Niezależnie od wyzwań, którym obecnie musimy stawić czoło, chcemy 
kontynuować nasz rozwój – mówi Béatrice Bouchet, Prezes Zarządu B&B 
Hotels Polska. Wszystkie hotele B&B są ponownie otwarte dla gości, 
a sieć planuje w Polsce kolejne inwestycje. 
Hotele B&B w Polsce ponownie przyjmują 
gości, ale nie w każdym z miast zdecydowano 
się na ten krok od razu po zniesieniu zakazu 
działalności hoteli. – Decyzje o uruchomieniu 
naszych obiektów podejmowaliśmy na pod-
stawie aktualnej sytuacji w poszczególnych 
regionach. 4 maja br. otworzyliśmy hotele 
w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. W na-
stępnym tygodniu dołączyły do nich Toruń, 
Kraków oraz Rzeszów. W kolejnym urucho-
miliśmy nasz obiekt w Nowym Targu. Jako 
ostatni, ze względu na zwiększenie liczby 
przypadków koronawirusa na Śląsku, otwo-
rzyliśmy hotel w Katowicach. Tym samym 
od 1 czerwca br. wszystkie nasze hotele są 
otwarte i gotowe na przyjęcie gości – rela-
cjonuje Béatrice Bouchet, Prezes Zarządu 
B&B Hotels Sp. z o.o.
– Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpie-
czeństwo naszych gości oraz pracowników, 
dlatego wprowadziliśmy dodatkowe pro-
cedury higieniczne w naszych hotelach. Na 
bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną 
i stosujemy się do zaleceń krajowych służb 
sanitarnych –precyzuje.
Choć COVID-19 bardzo mocno uderzył 
w branżę hotelową, długoterminowe plany 
rozwoju sieci B&B Hotels w naszym kraju nie 
uległy zmianom. – Niezależnie od wyzwań, 
z którymi obecnie musimy się zmierzyć, 
chcemy kontynuować nasz rozwój w Polsce. 
Poszukujemy istniejących hoteli, które 
możemy wynająć, projektów hotelowych lub 
typu mixed-used, w których będziemy wy-
najmować hotel, po ich zrealizowaniu przez 
inwestora – dodaje Béatrice Bouchet.

Najważniejszym dla B&B Hotels elementem 
pozostaje lokalizacja. – Zależy nam szcze-
gólnie na powierzchniach w centrach miast, 
w pobliżu miejsc o przeznaczeniu bizne-
sowym oraz walorach turystycznych i roz-
rywkowych, z dobrą widocznością i łatwym 
dostępem. Chcielibyśmy zagościć z naszą 
marką w wielu miastach, nie tylko w tych 
największych, na przykład: w Gdańsku, 
Gdynii, Szczecinie, Białymstoku, Olsz-
tynie, Gliwicach, Zabrzu, Częstochowie, 
Opolu czy Zielonej Górze. Jesteśmy zain-
teresowani również zwiększeniem naszej 
bazy noclegowej w Warszawie, Wrocławiu 
i Krakowie, gdzie mamy już swoje obiekty, 
ale wciąż dostrzegamy zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości usługi hotelowe w dosko-
nałej lokalizacji i korzystnej cenie – wyjaśnia 
Béatrice Bouchet.

Atrakcyjne położenie to strategiczny element, 
na którym opiera się model biznesowy sieci 
i wizytówka wszystkich hoteli B&B Hotels. 
Dla przykładu rzeszowski obiekt, podobnie 
jak wrocławski, mieści się w pobliżu rynku 
Starego Miasta oraz Dworca Głównego PKP. 
Krakowski natomiast za bliskich sąsiadów ma 
Wawel oraz Centrum Konferencyjne ICE 
Kraków, a warszawski – lotnisko.
B&B Hotels to znana i ceniona sieć hoteli 
ekonomicznych, obecna we Francji, Niem-
czech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Belgii, 
Czechach, Portugalii, Słowenii i Szwajcarii, 
a także w Brazylii. Wśród ponad 500 hoteli, 
którymi zarządza, osiem z nim mieści się 
w Polsce: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, 
Krakowie, Katowicach, Toruniu, Nowym 
Targu oraz w Rzeszowie. 

 v www.hotelbb.pl 

Budowa centrum kultury 
i rynku w Rudawie

W Rudawie powstaje centrum kultury, a wokół 
budynku trwa zagospodarowanie terenu. W bu-
dynku wykonano już instalacje oraz tynki we-
wnętrzne. Na placu, od strony północnej wokół 
istniejących budynków : poczty, sklepu Lewiatan 
i biblioteki została wykonana nawierzchnia, po-
wstał też zespół parkingów. 
Od strony południowej bu-
dy n k u cent r u m k u l t u r y 
znajdzie się taras wychodzący 
na teren zielony.W części re-
kreacyjnej, czyli pomiędzy ul. 
Polaczka a tzw. końską drogą 
zbudowana zostanie altana, 
miejsce na grill, powstanie 
wgłębiony plac w kształcie 
elipsy wyłożony kostką z be-
tonowymi siedziskami wokół 
elipsy, a w środku niej będzie 
miejsce na ognisko. Tu trwają 
obecnie prace. Całość zadania 
ma zostać ukończona przed 
końcem 2020 roku.
W otoczeniu rynku w Ru-
dawie znajdują się dwie drogi: 
wspomniana tzw. końska droga 
(przejście piesze łączące Rynek 
z ul. Młyńską) oraz dojście od 

drogi powiatowej – ul. Nie-
podległości do skweru Ks. 
Bukowińskiego. Gmina Za-
bierzów zleciła już wykonanie 
dokumentacji projektowej tych 
dwóch odcinków. Ma ona po-
wstać jeszcze w tym roku, 
a przebudowę ich planuje się 
w następnych latach.

 v Tekst i zdjęcie: UG 
ZABIERZÓW

członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „Tenczyńskie Skałki” z Panią 
Agnieszką i Panią Renatą na czele, a także dzieci działkowiczów i miesz-
kańców Tenczynka - koniki wędrują na tenczyńskie ogródki działkowe 
ze swoimi opiekunami, korzystają tam z uroków bujnych traw i wracają 
wieczorem do stadniny, co samo w sobie stanowi niemałą atrakcję nie 
tylko dla biorących w tym udział dzieciaków, ale dla wszystkich, którzy 
taki swoisty pochód mają okazję zobaczyć :)
W pomoc stadninie zaangażowało się wielu mieszkańców wsi, m.in. 
Pani Iwona – mieszkająca przy pobliskiej ul. Długiej, która wolne chwile 
poświęca podopiecznym stadniny, znając świetnie ich historie i cha-
raktery. Tenczynianie przywożą także słomę i siano, których potrzebne są 
ogromne ilości. Pani Ani pomaga także p. Bogdan, mieszkaniec Czernej, 
pełniący funkcję stajennego i mający niesamowite podejście do koni.
Każda pomoc ma tu znaczenie – poświęcony na opiekę nad zwierzętami 
czas, przekazane środki pieniężne, a także materiały budowlane -  przyda 
się wszystko, co czasem „zalega” w naszych szopach czy ogrodach - 
blacha, drewno, siatka, przęsła, plandeki itp., także praca wolonta-
riuszy poświęcona na zbicie kolejnej szopy, czy wykonanie kolejnego 
niezbędnego ogrodzenia. Zamiast więc pójść do siłowni czy na fitness, 
zakasaj rękawy i przyjdź pomóc do stadniny :) - praca na świeżym po-
wietrzu, w pięknym miejscu, wśród przyjaciół – zwierząt, to  czysta 
pozytywna energia!
Stadnina ma swoją stronę na Facebooku: facebook.com/radosnyten-
czynek/, natomiast na portalu zrzutka.pl założona została zbiórka pie-
niężna. Sytuacja, zwłaszcza w wyniku pandemii i w związku z tym 
- przestoju w funkcjonowaniu stadniny, jest wciąż ciężka, tak więc 
każda przysłowiowa złotówka ma znaczenia. Link do zbiórki:  https://
zrzutka.pl/gsfegt Stadninę można też wspomóc poprzez wpłaty na ra-
chunek bankowy: 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001, tytuł przelewu: 
Cele statutowe, FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT, KRS 
0000823326. O Fundacji i jej założycielkach – Pani Ani i Pani Natalii 
można się więcej dowiedzieć na: www.zmiloscidozwierzat.pl/
Pomóc można też w najprostszy sposób - przynieść pozostały w domu, 
uprzednio dobrze wysuszony chleb, świeżą marchewkę czy siano. 
Gotowa karma dla psów i kotów także będzie mile widziana. W zamian 
można zabrać obornik do nawożenia swojego ogrodu.
Najważniejsze jednak, by przekazywać informacje o tym wspaniałym 
miejscu przyjaciołom, znajomym, by przyjeżdżali, organizowali rajdy, 
spotkania firmowe, integracyjne, by jak najwięcej osób korzystało z nauki 
konnej jazdy czy oferowanej tu również hipoterapii, tak by to miejsce po 
prostu miało możliwość funkcjonowania, a będzie to na pewno z ko-
rzyścią i dla zwierzaków i dla osób je odwiedzających. 
Istnieje też możliwość realnej adopcji koni - obecnie 10 z nich jest do 
adopcji przygotowanych i mogłoby do nowych domów trafić.

Na łamach "Gwarka" będziemy na bieżąco informować Państwa o wy-
darzeniach w stadninie, o potrzebach jego mieszkańców, mając na-
dzieję, że stanie się ona stałym punktem na mapie Tenczynka, i da 
wiele radości zarówno jego mieszkańcom jak i mieszkańcom oko-
licznych miejscowości, a także coraz liczniej przybywającym w te 
okolice turystom. 
Pani Ani i Przyjaciołom „Radosnego Tenczynka” życzymy, by to 
miejsce funkcjonowało zawsze bez najmniejszych problemów, otoczone 
ludzkim wsparciem, zrozumieniem i szacunkiem dla jego pięknej idei.

 v Redakcja

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

RADOSNY TENCZYNEK
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

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

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

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

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

Stacja kolejowa w Krzeszowicach 
została zmodernizowana

PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakończyły modernizację stacji kolejowej w Krze-
szowicach. W uroczystym otwarciu wzięli udział: minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister 
funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wicemarszałek Łukasz Smółka, 
wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz starosta powiatu krakowskiego Wojciech 
Pałka i burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.
Zakres inwestycji był szeroki. 
Wymieniono tory, sieć trakcyjną 
i urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym. Wybudowano trzy 
nowoczesne perony. D wie 
200-metrowe konstrukcje przy-
gotowano z myślą o podróżach 
aglomeracyjnych. Pomiędzy nimi 
znalazło się miejsce na 400-me-
trowy peron, z którego odjeżdżać 
będą mogły również najdłuższe 
pociągi dalekobieżne.
- Stacja Krzeszowice zyskuje 
nowy blask dzięki rządowym 
inwestycjom. Takich miejsc 
w całej Polsce jest bardzo dużo. 
Konsekwentnie dążymy do celu, 
jakim jest bezpieczna, kom-
fortowa i przewidywalna polska 
kolej - powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk.
- Zmodernizowana stacja ko-
lejowa w Krzeszowicach pre-
zentuje się doskonale. Inwe-
stycje w kolejową infrastrukturę 
mają strategiczne znaczenie. To 
jest niezbędna, nowoczesna 
baza, która będzie służyła przy-
jezdnym, tur ystom, miesz-
kańcom Krzeszowic i Mało-
polski - powiedział wicemar-
szałek Łukasz Smółka.
Ministerstwo Infrastruktury in-
formuje, że nowe perony przygo-
towane są do obsługi wszystkich 
pasażerów, również osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania 
się. Platformy są wyższe, dzięki 
czemu podróżnym będzie ła-
twiej wsiąść do pociągu. Duże 

wiaty skuteczniej chronią przed 
niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi w trakcie ocze-
kiwania na odjazd. Perony wy-
posażone są w nowe oświetlenie 
i nagłośnienie, a jeszcze w tym 
roku pojawią się na nich elektro-
niczne tablice z informacją dla 
pasażerów. Wyraźne oznaczenia 
i nawierzchnia o zróżnicowanej 
strukturze pozwolą bezpiecznie 
poruszać się po stacji osobom 
niedowidzącym.
Uroczyste otwarcie zmoderni-
zowanego obiektu miało miejsce 
8 lipca. Do końca wakacji po 
wschodniej stronie stacji zo-
stanie też oddana do eksplo-
atacji kładka, którą mieszkańcy 
będą mogli dostać się z jednej 
strony miasta na drugą. Kon-
strukcja także będzie wypo-
sażona w windy. Od ubiegłego 
roku czynny jest nowy wiadukt 
drogowy, wybudowany w miejscu 
przejazdu kolejowo-drogowego. 
Dzięki niemu poprawiło się bez-

pieczeństwo ruchu drogowego 
i kolejowego, a windy ułatwiają 
dotarcie podróżnym na stację.
Zmodernizowana stacja w Krze-
szowicach to kolejny efekt prze-
budowy linii kolejowej z Krakowa 
do Katowic. Prace na pozo-
stałych odcinkach inwestycji już 
się kończą. Podróżni mogą już 
korzystać z przystanków m.in. 
w Rudawie Balinie i krakow-
skich Bronowicach. Gotowe są 
stacje w Zabierzowie, Jaworznie 
Szczakowej i krakowskich My-
dlnikach. Komunikację drogową 
ułatwiają nowe wiadukty m.in. 
w Krakowie, Jaworznie, Krzeszo-
wicach i Woli Filipowskiej.
Projekt „Modernizacja linii kole-
jowej E-30, na odcinku Zabrze-
-Katowice-Kraków, etap IIb” 
o wartości prawie 2 mld zł jest 
dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach instru-
mentu CEF „Łącząc Europę”.

 v Biuro Prasowe UMWM

KREDYT Z WAKACJAMI
Serdecznie zapraszamy po BAAARDZOOO korzystną ofertę kredytu, gdzie 
pierwszą ratę przesuwamy aż o 3 miesiące !!! Jest to oferta wakacyjna 
więc ograniczona terminem do 31.08.2020 r. 

Promocja jest dedykowana dla Naszych stałych klientów Banku Credit 
Agricole. Jeśli jednak nie jesteś Naszym klientem, przyjdź do Placówki 
Credit Agricole CA Express w Krzeszowicach lub skontaktuj się z Doradcą 
i dowiedz się szczegółów. Tak tanio i tak dobrze  jeszcze nie było :)

Credit Agricole CA Express Krzeszowice, ul. Krakowska 16 
nr tel.: 697 502 307 • Bernadetta Gwóźdź
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Legenda o zaczarowanej książce
2019 rok. Niby zwyczajny rok, a okaże się pełen niezwykłych przygód dla klasy 
III b w Tenczynku. Klasa jak zwykle wybrała się do biblioteki. Pani zaczęła czytać 
legendę o zamku Tenczyn. Legenda okazała się być tak ciekawa, że dzieci słu-
chały z zapartym tchem. Większość zamknęła oczy i nagle pojawił się dziwny 
dźwięk, jakby świat i dzieci przeniosły się do starych czasów. Kiedy zorientowały 
się, że są w innym miejscu i czasie, cała historia zaczęła się od tego momentu. 
Wszystkie dzieci spojrzały na siebie i powiedziały :
- W co my jesteśmy ubrani?!
Dopiero wtedy zrozumiały, że 
każdy ma inną rolę.
- A gdzie jest nasza Pani ? – po-
wiedziała Iza.
- Pewnie nie zamknęła oczu – 
rzekła Magda.
- Jak wrócimy do domu ? – za-
pytała Ola.
- Chyba musimy zagrać nasze role, 
żeby móc wrócić z powrotem – 
odparł Bartłomiej, który miał rolę 
mędrca.
W pewnym momencie znowu 
wszyscy usłyszeli świst, po którym 
każdy znalazł się w danym miejscu. 
Martyna, Wiktoria i Milena zna-
lazły się na dziedzińcu, gdzie 
sprzedawały jedzenie i tkaniny na 
sukienki dla księżniczki Weroniki 
oraz damy dworu Oli. Oliwier 
znalazł się w akcji: jako rycerz na 
koniu, pędził za opryszkami, którzy 
porwali księżniczkę Weronikę. 
Basia trafiła do piwnic, w których 
leczyła poddanych swoimi na-
parami i miksturami z ziół. Wróż-
bitka Malwina rozkładała swoje 
karty tarota, żeby pokazały w jaki 
sposób wrócić do roku 2019. Wtedy 
to przybiegła Basia z miksturą z liści 
prawoślazu, który miał pomóc w po-
wrocie do domu. Niestety potrzebny 
do tego był diament z zawalonej ko-
palni i mapa prowadząca do niej.
- Będzie potrzebna nam karma-
zynowa super Madzia, która prze-
sunie głazy i kamienie, a także 

książę Paweł z mapami kopalni – 
powiedziała Malwina.
Niestety okazało się, że książe Paweł 
stracił mapy w pożarze. Ostatnią 
deską ratunku była Iza, zaklinaczka 
zwierząt. Jej króliki wskażą drogę do 
diamentu. Wszystkie dzieci zebrały 
się przed zawaloną kopalnią. Kar-
mazynowa super Madzia jednym 
tupnięciem rozkruszyła głazy. 
Iza wpuściła swoje króliczki jako 
pierwsze, a dzieci za nimi podążyły. 
Zielarka Basia z miksturą, wróż-
bitka Malwina z kartami tarota, 
rycerz Oliwier z uratowaną księż-
niczką Weroniką, a za nią jej dama 
dworu Ola, książe Paweł z mędrcem 
Bartłomiejem i doradcą księcia Kon-
radem , a także handlarki z dzie-
dzińca – Martyna, Milena i Wik-

toria. Wszyscy znaleźli się w dużej 
grocie, która była oświetlona, jakby 
ktoś tam mieszkał. Pośrodku leżał 
wbity w kamień diament. Był 
dosyć duży. Dzieci podeszły bliżej. 
Konrad doradził, by wszyscy złapali 
za diament, a Basia wylała miksturę 
z prawoślazu. Nagle błysło i świsło, 
zatrzęsła się kopalnia. Wszyscy za-
mknęli oczy, a gdy je otworzyli sie-
dzieli na dywanie w tenczyńskiej bi-
bliotece. Akurat wtedy Pani mówiła 
„koniec legendy”. To wszystko przez 
tą zaczarowaną książkę, pomyślały 
dzieci.

 v Malwina Jasiurka 
Szkoła Podstawowa  
w Tenczynku, kl. III b 
 rok szk. 2019/2020

#ZNAJDZSOBIEKSIAZKE
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi we współpracy z Wydaw-
nictwem ZNAK zaprasza na książkowe łowy! Akcja „znajdź sobie książkę” 
odbywać się będzie przez lato.
W lipcu i sierpniu raz w ty-
godniu (we środy) na profilu 
biblioteki na Facebooku pu-
blikowane będą podpowiedzi 
– wskazówki do lokalizacji, 
w których umieścimy ko-
lorowe koperty z logo akcji 
#znajdzsobieksiazke
Kolorowe koperty będą wy-
mienne na książki od Wy-
dawnictwa ZNAK, od 
którego otrzymaliśmy dla 
Was nowości książkowe!
W czasie trwania akcji wystarczy 
przyjść do biblioteki ze znalezioną 
kopertą i odebrać nową książkę.

Na jedną osobę przypada jedna ko-
perta z danej lokalizacji. Ma to na 
celu zaangażowanie do wspólnej 
zabawy większej liczby uczestników.
Co powinniście zrobić, aby książka 
trafiła w Wasze ręce?

Wiedzieć gdzie i kiedy 
można znaleźć ko-
perty z logo akcji –
czyli śledzić facebo-
okowy profil Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Wielkiej Wsi i odga-
dywać lokalizacje (kto 
pierwszy, ten lepszy!)
Poszuk iwać kolo-
rowych kopert ozna-
c z o n y c h  h a s ł e m 

#znajdzsobieksiazke
Przyjść do biblioteki z kopertą i wy-
mienić ją na literacką zdobycz!            

 v www.gbpwielka-wies.pl/

Koncert relaksacyjny  
„WIBRACJE  

OTWARTEGO SERCA”
To swoistego rodzaju koncert, w trakcie którego 
posłuchamy harmonii dźwięków, które oczyszczają 
nas z codziennych problemów i stresów. Blokady 
i napięcia, które nagromadziły się w naszym or-
ganizmie, rozpuszczają się i rozładowują pod 
wpływem ożywczych, rezonujących brzmień. Na 
powrót nawiązujemy kontakt z samym sobą, ze 
swoimi emocjami, odzyskujemy wewnętrzną har-
monię, radość życia. Podczas relaksacji tworzy się 
przestrzeń dźwiękowa, w której można odetchnąć, 
zdystansować się i odświeżyć komórki ciała i umysł. 
Relaksację poprowadzi Małgorzata Liszka. Koncert 
odbędzie się na leżąco, dlatego zabierz ze sobą 
kocyk lub karimatę. 
Zapraszamy już 31 lipca 2020 r. w chrzanowskim 
Domu Kultury. Bilety do kupienia (na jedną z trzech 
sesji 17.00, 18.15, 19.15) w Informacji MOKSiR. Re-
zerwacje przyjmujemy pod numerem telefonu 32 
623 30 86 wew. 53.

Rogoziński A. : Miłość ci nic nie wybaczy
Kiedy nad głową jej męża zbierają się czarne 
chmury, niewierząca w jego winę Karolina, 
z pomocą swojego szalonego brata, dwóch zwa-
riowanych przyjaciółek i zaprzyjaźnionej autorki 
kryminałów Róży Krull próbuje zdobyć dowody 
jego niewinności. Nie będzie to jednak proste 
zadanie…

Hannah K. : Nocna droga
Powieść o losach rodziny Farradayów gwarantuje 
duże emocje. Z jednej strony jest w tej historii tyle 
bólu i żalu, że chcielibyśmy ją dla własnego do-
brego samopoczucia szybko zapomnieć, z drugiej 
tak piękna i optymistyczna, że szkoda ją kończyć…

Kienzler I. : Czerwone księżniczki PRL-u
Która z żon partyjnych dygnitarzy nazywana była 
towarzyszką królową? Czyja tapirowana fryzura 
zyskała status ludowej legendy? Jak zostawało się 
gwiazdą szklanego ekranu w PRL-u?
Czerwonymi księżniczkami nazywane były 
w czasach PRL-u żony i partnerki partyjnych dy-
gnitarzy oraz kobiety uważane za wpływowe. Jak 
wyglądało ich życie? Czy rzeczywiście było usłane 
różami? 

Rudnicka O. : Oddaj albo giń
A podobno nie ma nic nudniejszego niż praca w bi-
bliotece! Takie spostrzeżenie pojawiło się w głowie 
Matyldy Dominiczak, gdy stała nad leżącym w ar-
chiwum trupem jednego z czytelników, o którym 
mogła powiedzieć tylko tyle, że zazwyczaj nie 
zwracał książek w terminie. Jeszcze tego ranka 
niewinna bibliotekarka staje się główną podejrzaną 
w sprawie o zabójstwo.

Abbot T. : Zakazany kamień t.1,  
Klątwa węża t.2, Złota zemsta t.3,  

Ognista korona t.4
Dziedzictwo Kopernika to czteroczęściowa seria 
książek przygodowych o przyjaciołach, którzy 
wyruszają w pełną niebezpieczeństw i zagadek 
podróż. Wyde, Darell, Lily i Becca, aby ocalić świat, 
muszą jako pierwsi odnaleźć tytułowe Dziedzictwo 
i jego dwanaście artefaktów.

Guzowska M. : Rok szczura
Na pogrzebie żony Jana, spotyka się stara paczka 
przyjaciół ze studiów, którzy widzieli się 20 lat 
wcześniej. Wtedy podczas studenckich praktyk 
z archeologii została zamordowana ich koleżanka. 
Teraz jedna z kobiet postanawia zacząć śledztwo, 
gdyż nie wierzy, że małżonka Jana uległa tylko wy-
padkowi. Kto jest winny, kto zamordował wtedy, 
kto robi to teraz? 

Górska K. : U leśniczego
Poczytaj o sympatycznym czerwonym samocho-
dziku Franku i dowiedz się, kogo spotkał on w  lesie 
i w jakich pracach pomagał leśniczemu Borysowi. 
W książeczce oprócz historyjki do czytania, znaj-
dziesz zagadki, quizy i łamigłówki.

Moyes J. : Światło w środku nocy
Jest to przede wszystkim opowieść o wyjątkowych 
kobietach. Pełnych pasji, silnych, odważnych, 
walczących o swoje prawa. Niebanalna, piękna, 
wciągająca i poruszająca historia. Daje do myślenia, 
musza do refleksji. 

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Wypożyczaj i czytaj 
ebooki bez limitu
nowa usługa od 1 lipca  

w krzeszowickiej bibliotece.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach oferuje 
swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 20 tysięcy tytułów 
nowości i bestsellerów (kryminały, romanse, thrillery, powieści oby-
czajowe, fantastyka, literatura faktu, biografie, reportaże, publikacje 
popularnonaukowe, poradniki) w aplikacji Legimi. Aby bezpłatnie 
korzystać z aplikacji wystarczy:
• być aktywnym czytelnikiem Biblioteki w Krzeszowicach 

(zapisanym do biblioteki w bieżącym roku)
• odebrać w bibliotece kod dostępu i aktywować go w miesiącu, 

w którym został pobrany (w przeciwnym wypadku kod wygasa)

Instrukcja logowania:
• załóż darmowe konto lub zaloguj się  

na stronie www.legimi.pl/rajska,
• aktywuj otrzymany w bibliotece kod. Aktywacja musi nastąpić 

w miesiącu, w którym kod został pobrany,
• pobierz bezpłatną aplikację legimi. Możesz pobrać aplikację 

maksymalnie na 2 urządzenia,
• czytaj przez 30 dni od momentu aktywacji kodu.

Trzydziestodniowy kod dostępu możesz uzyskać również mailowo 
wysyłając prośbę na adres: mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl
Na wiadomości czekamy do godziny 20.00 ostatniego dnia każdego 
miesiąca. Kody rozsyłane są pierwszego dnia roboczego kolejnego 
miesiąca. Liczba kodów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli chcesz przedłużyć dostęp do zasobu, napisz mgbpkrzeszowice@
bibliotekakrzeszowice.pl lub zapytaj w bibliotece.  Jeśli potrzebujesz 
pomocy technicznej, napisz: support@legimi.com
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Na plażę: swobodny kostium, konkretne dodatki 
W tym roku plażowanie – tak jak całe wakacje – wyglądają nieco inaczej. Choć zagraniczne wyjazdy są możliwe, większość z nas 
prawdopodobnie ograniczy się do pobytu nad polskim morzem, jeziorem czy lokalnymi zbiornikami wodnymi – zalewami i ką-
pieliskami. Skoro z egzotycznego urlopu nici, nic nie stoi na przeszkodzie, by poprawić sobie nieco humor idealnym strojem 
kąpielowym czy efektownymi dodatkami. Zwłaszcza, że w plażowej modzie sporo się zmieniło.
„Bardziej zabudowany „dół” lub tankini dla pań, które nie są 
zadowolone ze swojego brzucha, biustonosz z falbankami dla 
optycznego powiększenia niewielkiego biustu czy mocno wy-
cięte figi, w których nogi będą wydawały się o wiele dłuższe” 
– to swego rodzaju kanon wyboru kostiumu kąpielowego, ale 
spójrzmy prawdzie w oczy – jego zakup potrafi być prawdziwą 
udręką. Chcemy prezentować się w nim perfekcyjnie, ale może 
okazać się, że nie każdy z dostępnych na rynku modeli będzie 
dla nas właściwym wyborem. Czy na pewno? 
– W dobie ruchu body positive, robiących zawrotną karierę 
modelek plus size i kobiet o bardzo charakterystycznej, czasem 
niełatwej urodzie, a wreszcie trudnego okresu pandemii, gorąco 
zachęcałabym do tego, by zamiast skupiać się na sztywnych za-
sadach czy własnych niedoskonałościach (nikt nie jest idealny!), 
zrobić sobie po prostu przyjemność i wybrać taki kostium, jaki 
nam się podoba. Jedyną regułą, której warto przestrzegać, jest 
to, by było nam w nim maksymalnie wygodnie. Mierząc ko-
stium kąpielowy, nie wahajmy się wykonać w nim kilku ener-
gicznych podskoków i wymachów rąk czy nóg – nic nie powinno 
nas uwierać ani zbyt się odsłaniać – podpowiada ekspertka 
związana z marką KiK.

Modnie równa się wygodnie
Panie, które wciąż się wahają przed wskoczeniem w strój wybrany 
wyłącznie w zgodzie z własnym gustem, a nie z „zasadami”, być 
może przekona to, że takie nastawienie promuje aktualna moda. 
Ta plażowa stała się bardzo liberalna – w zgodzie z trendami 
jest właściwie wszystko: od mocno wyciętego bikini po plażowe 
sukienki składające się z biustonosza lub krótkiego topu i spód-
niczki. Dzięki temu mamy o wiele większy wybór rozmaitych 
fasonów i wzorów w sklepach, chociaż wyraźnie widać trend 
na konkretne motywy: roślinne printy, energetyzujące kolory, 
czerń i biel, niestandardowe wycięcia, marszczenia, błyszczące 
elementy, dodatkowe sznurki, wiązania i wstążki. Wciąż bardzo 
popularny jest styl retro – groszki, kokardki, falbanki, ale też 
glamour, czyli eleganckie kostiumy w towarzystwie robiących 
wrażenie dodatków, przede wszystkim wyrazistych okularów, 
kapeluszy, ale też błyszczącej biżuterii (z tą jednak lepiej uważać 
– metal mocno nagrzewa się na słońcu).

Dodatki, które robią wrażenie
No właśnie – dodatki. – W sklepach jest ich ogromny wybór 
i zróżnicowanie. Widać wiodący trend na słomiane kapelusze 
(zwłaszcza te z dużym rondem) oraz na dwa rodzaje plażowego 
obuwia. Pierwsze to japonki na platformie i/lub z biżuteryjnymi 
dodatkami. Drugie to gumowe klapki o sportowym fasonie, czyli 
z grubą podeszwą i jednym szerokim paskiem, ale ze zdobie-
niami takimi jak koronki, holograficzne elementy albo cekiny 
– wylicza specjalistka KiK. 
W plażowy niezbędnik wpisuje się jeszcze torba, w której po-
mieścimy wszystko to, co niezbędne podczas wypoczynku. – Tu, 
podobnie jak w przypadku butów, wyróżniają się dwa trendy. 
Jeden to plecione, słomkowe kosze i torby o bardzo naturalnym 
wyglądzie, a drugi to coś, co jest ich przeciwieństwem – torby 
z tworzywa, np. błyszczącego winylu albo półprzejrzystego 
plastiku czy poliuretanu, w mocnych, neonowych kolorach. Te 
ostatnie są niesamowicie praktyczne – wodoodporne, nie do-
staje się do nich piasek, niemal się nie brudzą i bardzo łatwo je 
wyczyścić (wystarczy spłukać wodą) – opowiada stylistka KiK.

Na koniec coś, bez czego trudno sobie wyobrazić wypad nad 
wodę. To narzutki, plażowe tuniki lub sukienki. Cienkie, 
ażurowe, przejrzyste, z lekkiego, zwiewnego materiału, którego 
niemal nie czuje się na ciele. Przydają się w wielu sytuacjach: 
kiedy słońce świeci zbyt intensywnie albo za mocno się opalimy, 
ale też kiedy zrobi się chłodniej (kto choć raz był nad Bałtykiem, 
na pewno wie, o czym mowa). Do tego każda sylwetka prezentuje 
się w nich fantastycznie. Warto stawiać na takie „pewniaki” 
i pozbywać się niepotrzebnych zmartwień o to, czy dobrze się 
prezentujemy. Wygląd – choć nie najważniejszy – często wpływa 
na nasze samopoczucie, a przecież podczas urlopu to właśnie ono 
powinno być naszym priorytetem!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

OPALANIE NATRYSKOWE  - PIĘKNA OPALENIZNA W 10 MINUT! 

Badania naukowe udowadniają, że powtarzane 
wystawianie skóry na słońce, niesie wiele poważ-

nych zagrożeń. Ekspozycja na słońcu, powoduje szyb-
kie starzenie się skóry, może wywoływać podrażnienia, 

alergie, brzydkie przebarwienia, a także nowotwory!

Opalanie natryskowe SunFX to najzdrowsza  
i najbezpieczniejsza forma nadawania  

skórze pięknego odcienia!

To usługa odpowiednia dla wszystkich, także tych, którzy 
pragną cieszyć się zdrową opalenizną i źle reagują na promie-

niowanie UV, np. dla osób z jasną karnacją i alergiami. Opalanie 
natryskowe metodą SunFX  można wykonywać cały rok. 

Sam zabieg opalania jest przyjemny, szybki i niezwykle higie-
niczny. Wykonywany jest na stojąco, w specjalnej kabinie SunFX, 

za pomocą oryginalnego urządzenia. Odcień opalenizny dobie-
rany jest indywidualnie do karnacji klientki. Wszystkie preparaty 

używane podczas zabiegu są bezwonne, bez charakterystycznego 
zapachu samoopalaczy. Nie zawierają alkoholu, perfum ani kon-
serwantów. Są bezwonne, dlatego usługa proponowana jest także 
kobietom w ciąży oraz osobom z wrażliwą skórą czy bielactwem.

Przygotowanie do zabiegu

Dla doskonałego efektu zalecamy wcześniej wykonać depilację, 
peeling oraz dobrze nawilżyć ciało. Opalenizna na przygotowanej 
w ten sposób skórze jest trwała oraz idealnie równomierna.

Sama aplikacja płynu brązującego jest niezwykle szybka - trwa od 
5-10 minut. W celu całkowitego wchłonięcia produktu, po nałożeniu 
preparatu, suszymy ciało specjalistyczną suszarką, w którą wyposażony 
jest sprzęt do opalania SunFX.

Najlepsze pigmenty: 

Płyny SunFX na których pracujemy, nie mają przykrych zapachów, więc  
nie wymagają używania dodatkowych środków maskujących zapach, 
które tak często występują w tańszych produktach.

Produkty do opalania SunFX są w 100% naturalne, wegańskie, nie testo-
wane na zwierzętach. Składnik DHA używany w płynach SunFX stosowa-
nych do zabiegu opalania posiada certyfikat Ecocert. Preparaty nie tylko 
pięknie opalają, ale dzięki zawartości organicznych składników - takich 
jak aloes, zielona herbata, naturalny kokos - doskonale nawilżają skórę :)

Serdecznie zapraszamy  
Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Szczególnie latem chcemy wyglądać pięknie i zdrowo. Pragniemy, aby nasza skóra  była de-
likatnie muśnięta słońcem. Opalanie na słońcu  jednak okazuje się być bardzo niebezpieczne 
dla skóry, ponieważ mogą pojawić się liczne przebarwienia oraz niepokojące znamiona!

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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Wakacyjna moda dziecięca na każdą okazję
Na ten moment czekali wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele, szczególnie że ostatni czas nie był łaskawy. Nadciągają 2 
miesiące odpoczynku i wakacyjnej laby. To już ostatni dzwonek, żeby odświeżyć wakacyjną garderobę dzieci, szczególnie jeśli 
wyrosły z ubrań z poprzedniego sezonu. Warunki są dwa – ma być wygodnie i kolorowo. Sprawdzamy, co w wakacyjnej modzie 
piszczy!
Choć te wakacje mogą być inne, bo dalekie wojaże 
trzeba odłożyć na później, to wakacyjna moda nie stoi 
w miejscu i proponuje stroje dopasowane do każdego 
rodzaju letniego wypoczynku – wyjazdu za miasto albo 
dobrze spędzonego czasu w mieście.

Dla każdego coś dobrego
Nie brakuje intensywnych i neonowych barw, zabawy 
gradientem, falbanek, motyli i kwiatów, bohaterów kre-
skówek, marynistycznych wzorów i motywów znanych 
ze świata surferów oraz dodatków, takich jak kolorowe 
spinki do włosów albo czapki z daszkiem.
– Moda dla dzieci, szczególnie w wersji letniej, jest 
różnorodna i pełna barw, wszystkie chwyty dozwolone. 
Dzieci nie ogranicza dress code ani konwenanse, które 
obowiązują w świecie dorosłych. Jedyne, o czym warto 
pamiętać to, aby odzież nie krępowała ruchów i dawała 
swobodę, którą dzieci uwielbiają. Reszta to kwestia 
gustu zarówno najmłodszych, jak i rodziców. Sukienka 
w „księżniczkowym” stylu w cukierkowym różu z kwia-
towymi aplikacjami? Jasne! Zestaw: top w neonowym 
żółtym kolorze z szortami ze zwisającymi frędzlami, a do tego 
włosy z kolorowymi warkoczykami? Jak najbardziej! Kombinezon 
w kwiatki, podobny do tego, który nosi mama? Brzmi jak ma-
rzenie! Choć może się wydawać, że w modzie dla chłopców opcji 
jest mniej, nic bardziej mylnego. Mali panowie mogą wyglądać 
równie uroczo, co dziewczynki i nosić kolorowe ubrania – mówi 
ekspertka marki KiK.

Na plac zabaw, lody i karuzelę
Żeby poczuć wakacyjną frajdę, dzieci wcale nie potrzebują zagra-
nicznych kurortów – czasem wystarczy dobry pomysł na zabawę 
– o czym doskonale wiedzą rodzice, którzy w trakcie kwarantanny 
organizowali życie kulturalno-rozrywkowe swoich pociech. Wa-
kacyjny klimat można odkryć także w mieście, zabierając najmłod-
szych choćby na wypasiony plac zabaw, organizując wycieczkę do 
zoo z pysznymi lodami w pakiecie czy idąc na karuzelę do parku. 
W takich miejscach najlepiej sprawdzi się odzież, która będzie po 
prostu wygodna.
– Dzieci (szczególnie te małe) są najbardziej szczęśliwe, kiedy mogą 
się pobrudzić – warto o tym pamiętać, wybierając strój do zabawy 

w plenerze. Na wyprawy na plac zabaw czy wizytę w lodziarni 
sprawdzi się wygodna, lekka i przewiewna odzież. Dla dziewczynek 
sukienki z miękkiego dżerseju w pastelowych kolorach, zdobione 
motylkami lub serduszkami czy zwiewne topy i kolorowe szorty. 
Do tego sandałki – oczywiście wersja nie do zdarcia. Chłopcy 
będą dobrze bawić się w koszulkach z nadrukami ulubionych po-
jazdów lub bohaterów z kreskówek oraz wygodnych bermudach 
czy spodenkach typu cargo, w których można pochować różne 
znaleziska i skarby – komentuje ekspertka marki KiK.

Do ogrodu, na biwak i plażę
Spanie pod namiotem, rozpalanie ogniska i budowanie obozowiska 
to ogromna frajda dla dzieci. Nawet jeśli nie wyjadą na obóz har-
cerski, można w domowych warunkach stworzyć wypoczynek a’la 
biwak – wystarczy rozbić namiot w ogrodzie albo wybrać się z ro-
dziną na pole namiotowe, koniecznie w bliskości jeziora. W takich 
warunkach najlepiej sprawdzi się dziecięca odzież sportowa lub 
w typie basic, która jest maksymalnie wygodna – np. legginsy, ro-
werowe szorty z dżerseju czy kolorowe bezrękawniki. 

– Jednoczęściowe kostiumy, komplety kąpielowe i bikini spodobają 
się małym damom, szczególnie jeśli będą ozdobione falbankami, 
wzorami w paski i kropki czy podobiznami jednorożców. Chłopcy 
gustują w kolorowych kąpielówkach, szortach z elementami z bajek 
czy kombinezonach surfingowych. Warto pamiętać o dodatkach, 
bez których na plażę ani rusz – słomkowy kapelusz albo czapka 
z daszkiem i kolorowe okulary, w których świat wygląda zawsze 
różowo – dopowiada ekspertka marki KiK.
Koszulki i topy, bermudy i szorty, spódniczki, sukienki i kom-
binezony, wreszcie stroje kąpielowe – wybór dziecięcej odzieży 
letniej jest ogromny. Dlatego kompletując garderobę dla chłopca 
lub dziewczynki warto pamiętać o tym, aby nie tylko cieszyła oko 
i była wygodna, ale także pasowała do dziecięcego stylu spędzania 
czasu, bo tego nie da się zamknąć w sztywne ramy.
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Muzycznym szturmem na Zamek Tenczyn i Opera di sacra w podziękowaniu 
lekarzom walczącym z COVID-19 - ŚPIEWANIE BEZ GRANIC

Czy jest coś gorszego niż brak żywej, prawdziwej muzyki? Wielu z nas doświadczyło tego w ostatnim czasie pandemii kiedy to i my jako wykonawcy 
nie mogliśmy mieć kontaktu z odbiorcami ale i co najważniejsze – odbiorcy nie mieli dostępu do sztuki realnie dotykającej i poruszającej. Mimo, że jak 
wiele zespołów podejmowaliśmy próby tworzenia sztuki w świecie wirtualnym – to nawet pomimo sukcesu, jakim było stworzenie virtualnego chóru 
z artystami z ponad 30 krajami świata – to nie to samo co żywy kontakt z emocjami artysty. 
Dlatego… po raz kolejny już -zespół Śpiewanie bez Granic za-
prezentował najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej na Zamku 
Tenczyn oraz w Klasztorze w Alwerni. Niesamowite koncerty są 
rezultatem czwartych już warsztatów wokalnych odbywających 
się na terenie Gminy Krzeszowice – tym razem przy życzliwości 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach, go-
spodarzy Zamku Tenczyn w Rudnie, Klasztoru w Alwerni oraz Sa-
morządowego Ośrodka Kultury w Alwerni -miały miejsce w dniach 
29.06-4.07.2020. 
Tegoroczne warsztaty ze względu na specyficzną sytuację związaną 
z pandemią przyjęły nieco krótszą formę, jednakże udało nam się 
wykonać dwa zwieńczone artystycznym sukcesem koncerty, i to 
właśnie pierwszy z nich odbył się w podziękowaniu medykom 
i wszystkim niosącym pomoc podczas trudnej sytuacji epidemio-
logicznej 3.07.2020 w Klasztorze w Alwerni – Opera di Sacra. 
Drugim ważnym wydarzeniem był Muzyczny Szturm na Zamek 
Tenczyn, który okazał się przywołać tłumnie spragnioną muzyki 
publiczność. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja naszej 
okolicy na międzynarodowej arenie kulturalnej poprzez stworzenie 
festiwalu operowego na terenie Gminy Krzeszowice, którego inno-
wacją jest pokazanie tego, że śpiew operowy może być dostępny dla 
każdego, bez względu na wiek, pochodzenie czy doświadczenie. 
Ponadto, na wzór festiwalu w Savonlinna w Finlandii warsztaty 
stają się miejscem rozpoznawalnym na mapie Europy jako ośrodek 
kultury operowej. 
Mimo tego, że sytuacja i zatrzymanie kulturalne wciąż się utrzymuje 
– Śpiewanie bez Granic postanowiło przełamać tę stagnację w po-
staci warsztatów wokalnych oraz koncertów -w Alwerni i Rudnie. 
W repertuarze znalazły się najpiękniejsze dzieła sakralne, operowe, 
operetkowe a także perły muzyki filmowej jak „Nella Fantasia” au-
torstwa Ennio Moricone czy „Miłość ci wszystko wybaczy” z filmu 
Szpieg w Masce. Nie zabrakło dzieł Moniuszki, Donizettiego, 
Lehara, Verdiego, Straussa, Pucciniego, Belliniego, Webbera czy 
Mozarta w wykonaniu zespołu oraz solistów. Zabrzmiały pełne 
emocji dzieła takie jak „Va pensiero”, „Brindisi”, „Czardasz”, „Wielka 
sława to żart”, „ Matki człowieczej lament” czy „Amore Perduto”. 
Do zacnego grona naszych artystów dołączyli: Dorota Dobro-
lińska-Struck, Joanna Petryka-Wawrowska, Milena Sołtys-Wa-
losik, Joanna Święszek, Miranda Exner, Katarzyna Haras, Joanna 
Święszek, Iwona Siwiec, Anna Konik, Krzysztof Aureliusz Łu-
czyński oraz Rafał Majzner. Zaakompaniowali Olena Spivak-Slo-
nytska oraz Mateusz Lasatowicz z towarzyszeniem instrumentów 
: Agnieszki Michalik, Anny Śliwy, Michała Bajorka (skrzypce), 
Teresy Wawszczak (altówka), Kariny Krychun (wiolonczela) oraz 
Izabelli Kasprolewicz na flecie poprzecznym. Zadyrygowali : Joanna 
Grandys, Magdalena Białecka oraz Maksymilian Żelazny. 
Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Marszałka Małopolski, Sta-
rostwa Powiatowego w Krakowie, Burmistrza Gminy Krzeszowice 
a także Burmistrz Gminy Alwernia, pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mimo, że w tym roku nic nie zapowiadało tego, że wydarzenie 
uda się zorganizować – cieszymy się, że doszło ono do skutku i jest 
ono kolejnym naszym sukcesem ważnym dla Gminy Krzeszowice. 
Zespół mimo pandemii cały czas pracował i rozwijał się np. po-
przez wirtualny projekt Nabucco który zintegrował ludzi z niemal 
30 krajów świata. Śpiewanie bez Granic wzięło również udział 
w tegorocznej edycji Festival delle Art V Edizione 2020 sul Web 
organizowanym przez Associazione Noi per Napoli w Neapolu, co 

zaowocowało sukcesem w postaci przyznania zespołowi nagrody 
specjalnej Noi per Napoli oraz 1 miejsca w katogori śpiew od jur 
prasowych za nagranie „O sole mio” w wykonaniu Krzysztofa Łu-
czyńskiego, Luca Tamani oraz zespołu wokalnego. 
Warsztaty i koncerty powstały przy współpracy dwóch niezależnych 
stowarzyszeń Polsk-Norsk Kulturforening SAMHOLD z siedzibą 
w Oslo oraz Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez 
Granic z Tenczynka. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński -tenor Den Norske Opera w Oslo 
pochodzący z Tenczynka, któremu to zawdzięczamy to, że od 2017 
roku na terenie naszej Gminy sztuka operowa rozkwita z roku na rok 
pod postacią koncertów, warsztatów i różnych międzynarodowych 
muzycznych inicjatyw. 
Śpiewasz? Podoba Ci się nasza inicjatywa? A może chciałbyś nas 
wesprzeć? Już planujemy kolejne koncerty, dlatego serdecznie za-
praszamy do kontaktu mailowego na adres : spiewaniebezgranic@
gmail.com . Zapraszamy również do wspierania naszej inicjatywy, 

co pozwoli na dalszy rozwój projektu. Numer konta naszego sto-
warzyszenia: 15 1020 2906 0000 1802 0437 9368. 

 v fot. Aleksandra Kasprolewicz 

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Zabierzowie poleca - Top5 - kanały dla każdego!
Kto z nas nie oglądał śmiesznych filmików w Internecie? Nie przygotował potrawy zgodnie z filmowym przepisem albo szukał inspiracji na 
kanale podróżniczym? Praktycznie każdy z nas, chociaż raz wchodził na serwis YouTube i przeglądał zamieszczone filmy. 
YouTube jest jednym z najpopularniejszych serwisów internetowych, 
który umożliwia bezpłatne umieszczanie i komentowanie filmów. 
Historia powstania serwisu jest doskonałym przykładem fascy-
nującego rozwoju startupów technologicznych. YouTube został 
stworzony przez trójkę młodych przyjaciół, którzy w niespełna rok 
doprowadzili serwis do takiego rozwoju, że mogli go odsprzedać 
za niebotyczną kwotę 1,65 mld dolarów!
Dziś, na YouTube można oglądać miliard godzin filmów każdego 
dnia! Pojawiają się praktycznie na każdy temat i w każdym języki. 
Dlatego z pewnością, każdy z nas znajdzie interesujący go obszar, 
jak i sposób przekazu.
Przygotowaliśmy subiektywną listę, naszych ulubionych kanałów, 
z którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić.  To jest nasza Top5, 
a Wy obserwujecie inne kanały? Koniecznie podzielcie się z nami 
swoimi wyborami!

Radosław Gajda & Natalia Szcześniak – Good Idea 
Intersujący video blog o architekturze, urbanistyce i szeroko ro-
zumianej sztuce.  Twórcy z prawdziwą pasją odkrywają przed wi-
dzami tajniki architektoniczne jak i historyczne wybranych obiektów 
i całych miast. Na kanale znajdziemy fascynujące odcinki dotyczące 
historii sztuki, życiorysy wybranych twórców jak i analizy dzieł 
oraz podane z detalami opisy polskich i zagranicznych budowli.

Mówiąc inaczej
Twórczynią kanału jest absolwentka polonistyki – Paulina Mikuła, 
której przyświeca cel nauczenia Polaków poprawnej polszczyzny. Swoją 
misję wdraża poprzez krótkie filmy okraszone inteligentnym humorem. 
Źródłem analizowanych przez nią zagadnień językowych są komentarze 
widzów i własne obserwacje. Często również porusza kwestie języka 
potocznego, przybliżając zawiłości różnych zjawisk i tendencji lingwi-
stycznych. Nie dajmy się zwieźć, że dobrze znamy swój język ojczysty. 
Włączcie film Pauliny i dajcie się zaskoczyć!

Polimaty
Kanał popularyzujący naukę, ze wszystkich dziedzin od historii poprzez 
medycynę po ciekawostki z naszej codzienności. Twórca kanału Radek 
Kotarski w przystępny sposób, co tydzień przedstawia nowe zagadnienia, 
skupiając się na praktycznych aspektach nauki. Jak wciągający jest świat 
w wykonaniu Radka świadczą chociażby statystyki oglądających np. film 
o szerszeniach zobaczyło już ponad 1,2 mln widzów! Kanał polecamy 
zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym

Sfilmowani
Ciekawy kanał filmowy oparty o formułę dyskusji dwóch prowadzących 
– Agnieszki Pisarek i Jacka Napory, którzy nagrywają swoje recenzje 
na gorąco, tuż po seansie danego filmu. Dyskusje pozwalają zdobyć 
szerszy obraz analizowanych filmów i poznać różne punkty widzenia. 
Na kanale, można znaleźć ponad 500 recenzji zarówno nowości ki-
nowych, jak i reprezentantów kina artystycznego, czy seriali i gier wideo. 

Zobaczcie, jak może zmienić się odbiór filmu mając w pamięci recenzje 
pasjonatów kinematografii.

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS 
To kanał, który powstał w ramach projektu popularyzującego wiedzę psy-
chologiczną. Zamieszczane treści w przystępny sposób przybliżają możli-
wości psychologii w rożnych dziedzinach życia zarówno prywatnego, jak 
i zawodowego. Projekt prowadzony jest przez wykładowców Uniwersytet 
SWPS i z pewnością będzie interesujący dla każdego, kto jest ciekawy 
siebie i swojego otoczenia. W ostatnim czasie pojawiło się również wiele 
tematów dotyczących radzenia sobie z okresem kwarantanny oraz pracy 
zdalnej jak i nauki w domu. Wywiady i wykłady nagrane na uczelni 
można słuchać zarówno online jak i offline.

 v sckipgz.zabierzow.org.pl



8 Informacje, Reklamy

KĄCIK KULINARNY

Wytrawne ptysie z białym 
serkiem i łososiem
Są takie momenty, kiedy słyszysz w kuchni ... Kochanie zjadłbym 
coś pysznego :) Oj, jak to uwielbiam i teraz myśl i kombinuj co by 
tu zrobić. Ostatnio właśnie tak było, otworzyłam szafko-spiżarkę, 
a tam multum różności. Ale, ale proszę, są też gotowe ptysie. 
Tak, gotowe pt ysie, które 
całkiem niedawno przysłała 
mi firma Brześć, abym mogła 
je przetestować. I to była ta 
chwila. Dlaczego się zgo-
dziłam na ich przetestowanie? 
Dlatego, że od niedawna mają 
dobry domowy wręcz skład. 
Czyli znajdziemy w nich je-
dynie jajka, mąkę, olej rze-
pakowy, cukier oraz sól. Skład 
taki, jak ja w domu czasem 
robię. Czemu ich zatem nie 
spróbować?

Wytrawne ptysie z białym 
serkiem i łososiem: 

• opakowanie Ptysi
• 1 opakowanie serka 

białego do smarowania
•  opakowanie łososia 

wędzonego (u mnie taki 
z pieprzem)

• zielona cebulka
• ząbek czosnku
Ząbek czosnku obieramy, 
bardzo drobno kroimy i mie-
szamy z serk iem. Cebulkę 
kroimy i dodajemy część do 
serka i mieszamy, część zo-
stawmy do dekoracji.
Bierzemy delikatnie ptysia 
w ręce, delikatnie (ptysie są 

bardzo kruche) przecinamy 
go na pół i do środka dajemy 
nasz serek i kawałki łososia, 
posypujemy cebulką. Na górę 
kładziemy drugą część ptysia. 
Gotowe możemy już podawać, 
coś pysznego.
P.S. 1 Żebyście za bardzo nie 
kombinowali z zakupami - 

wszystkie dodatkowe składniki 
kupiłam w Biedronce, tam też 
dostaniecie ptysi
P.S. 2 Udało mi się szybko 
zrobić zdjęcia, bo rodzina się 
rzuciła i od razu zapytała - to 
kiedy powtórka?

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

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

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA NNIIEEMMOOWWLLĄĄTT -- BBAABBYY OO

BBiiuurroo NNiieezzaalleeżżnneeggoo KKoonnssuullttaannttaa ww KKrrzzeesszzoowwiiccaacchh
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

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

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

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

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 dba o skórę najmłodszych wprowadzając
serię Baby O. Jest to linia produktów, która
łagodnie odżywia, koi i chroni delikatną skórę od
stóp do głów i od dnia narodzin.

Wszystkie formuły są w 95% naturalne i zawierają
czysty szwedzki olej owsiany, który naśladuje
lipidy skóry dziecka i działa jak druga skóra.
Kosmetyki są tak delikatne i bezpieczne, że
uzyskały rekomendacje dermatologów i pediatrów.

Szwedzki olej owsiany doskonale nawilża i łagodzi
skórę dziecka, jednocześnie poprawiając jej barierę
i wzmacniając odporność na agresywne czynniki zewnętrzne. Innowacyjna
technologia Lipid Lamellar i naturalny czynnik nawilżający wzmacnia barierę
ochronną i poprawia zatrzymywanie wilgoci, nadając skórze dziecka jedwabistą
miękkość oraz zapewniając jej komfort i ochronę.

W tej chwili mamy już: Żel do mycia ciała i włosów, Olejek do ciała i skóry głowy i
Balsam wielofunkcyjny. Produkty można przetestować i zamówić w naszych
biurach - ZAPRASZAMY !

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

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Zatrzymać lato na dłużej – o mrożeniu owoców i nie tylko
Kobiałki pełne truskawek, czereśnie prosto z ogrodu i bób kupiony na targu – teraz cieszymy się ich smakiem, korzystając ze 
wszystkich sezonowych zbiorów. To jednak także dobry moment, aby zapobiec niemiłym rozczarowaniom, kiedy to na przykład 
w listopadzie mając ochotę na ciasto z truskawkami przekonamy się, że te z importu to jednak mało smaczna, a do tego bardzo 
droga alternatywa. Zamiast tęsknić za sezonowymi dobrami, zarezerwujmy wolne miejsce w zamrażarce, bo czas na mrożonki!
O zaletach mrożenia produktów roślinnych 
słyszał prawie każdy – owoce, warzywa i zioła 
zachowują swoje walory smakowe, kolor oraz 
strukturę, a w pakiecie otrzymujemy jeszcze 
zestaw witamin. Pozostaje tylko mrozić i jeść – 
przez wiele lat robiły tak nasze babcie i mamy, 
które wypełniały zamrażarki po brzegi różnymi 
smakołykami. Efekt? W grudniu można było 
zjeść kawałek ciasta drożdżowego z tru-
skawkami i kruszonką albo zajadać się pie-
rogami z jagodami. Nasze poprzedniczki 
w kwestii przechowywania i niemarnowania 
żywności były specjalistkami, mimo że nikt nie 
słyszał wtedy o less waste czy proekologicznych 
postawach. Dziś, w dobie szybkiego życia i no-
woczesnych technologii powoli wracamy na 
dobry tor.

Mrożenie jest w cenie
Dosłownie i w przenośni. Mrozimy żywność, 
bo chcemy odżywiać się zdrowo, różnorodnie 
i wiedząc, co mamy na talerzu. Mrożonki ze 
sklepowej chłodni dostępne przez cały rok nie 
gwarantują ani dobrego smaku, ani wysokiej 
jakości – dostajemy gotowy produkt, za który 
często słono płacimy. Przy domowych mro-
żonkach nie ma tego problemu – to my czuwamy 
nad całym procesem: wyborem i selekcją skład-
ników, porcjowaniem i czasem mrożenia. To 
także wygoda w kuchni i oszczędność czasu, 
bo kiedy najdzie nas ochota na tartę z grzybami 
albo zupę jarzynową, wystarczy zrobić kilka 
kroków do zamrażarki, zamiast jechać do 
sk lepu. Z pewnością wydamy także mniej 
pieniędzy, bo zakupione w sezonie warzywa 
i owoce mają konkurencyjne ceny.
Możemy zrobić spore zapasy na zimę i nie 
tylko. Zarówno owoce – truskawki, maliny, 
morele, jagody, wiśnie, gruszki – jak i warzywa 
– szparagi, szpinak, bób, fasolka szparagowa, 
kalafior, brokuł czy odmiany korzenne – mogą 

przezimować w zamrażarce. To samo tyczy się 
ziół czy grzybów.

Zanim zaczniemy mrozić…
Kto z nas, znajdując w zamrażarce pudełko po 
lodach, już czuł ten waniliowy smak w ustach, 
a pod wieczkiem zobaczył zamrożone grzyby 
lub koperek? No właśnie – takie opakowanie 
nie jest najlepsze do mrożonek, nie tylko przez 
rodzące się rozczarowanie, ale ze względu na 
niepraktyczną formę – jednak kiedyś po prostu 
nie było lepszych. Dziś możemy korzystać 
z produktów, które są do tego przystosowane 
i bezpieczne. 
– Domowe mrożonki to dobry sposób na kon-
serwowanie żywności, który znamy z domów 
rodzinnych. Cieszymy się, że moda na samo-
dzielne mrożenie produktów wraca, wpisując 
się także w ideę less waste, czyli odpowiedniego 
wykorzystania i niemarnowania żywności. 
Poza tym żadna kupna mrożonka nie zastąpi 
tej przygotowanej samodzielnie – wiemy do-
skonale, jaka jest zawartość, a i satysfakcja jest 
większa – komentuje Marta Krokowicz, Brand 
Manager marki Paclan i dodaje: dlatego mamy 
w naszej ofercie praktyczne i trwałe freezer 
bags, czyli woreczki do zamrażania, które są 
odporne na działanie ujemnej temperatury. 
Możemy w nich bezpiecznie przechowywać 
sezonowe owoce, warzywa, ogrodowe zioła, 
ale także grzyby lub pieczywo. Warto je mieć 
zawsze w szufladzie, bo nigdy nie wiadomo, 
kiedy mogą się przydać.
Warto pomyśleć o poporcjowaniu owoców 
i zblanszowanych warzyw już na samym starcie, 
ponieważ rozłupywanie i dzielenie na mniejsze 
części zamrożonej żywności jest bardzo pro-
blematyczne, a dodatkowo ponowne jej za-
konserwowanie jest niemożliwe. – O tym, jak 
duże porcje będą dla nas odpowiednie warto 
pomyśleć już na etapie zakupów. Każdy z nas 

ma inne potrzeby, dlatego w ofercie Paclana 
woreczki do zamrażania występują w 3 pojem-
nościach – jeden, trzy oraz sześć litrów. Na opa-
kowaniu warto opisać składnik, wagę, termin 
przydatności do spożycia lub datę pakowania 
i można wkładać do zamrażarki. Ważne, aby 
panowała w niej stała temperatura – podpo-
wiada Marta Krokowicz.
Domowe mrożonki wracają do łask – pozwalają 
jeść różnorodnie, smacznie i bez marnowania je-
dzenia. Sprawdzą się w każdym domu – uratują 
deser i sprawią, że szybki obiad będzie… jeszcze 
szybszy. Pamiętajmy o przestrzeganiu kilku 
zasad i cieszmy się smakiem sezonowych pro-
duktów przez cały rok!

 v www.paclan.pl 
www.facebook.com/paclanpl/ 

www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl
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Nastolatek po covidzie
Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, wszyscy bali się po prostu zacho-
rować. Później zaczynały się obawy o pracę, funkcjonowanie gospodarki, 
działanie szkół, w tym egzaminy i matury. Obecnie już wiele spraw się wyjaśniło. 
Ogrom firm powraca do normalnego funkcjonowania, szkoły pozamykały rok 
szkolny z odbytymi egzaminami i maturami. Wraz z powolnym powrotem do 
normalności odsłania się to, czego obawiali się psychologowie – pojawia się 
fala osób zalęknionych i w stanach depresyjnych.
W szczególnie trudnej sytuacji 
znajduje się młodzież. Adole-
scencja to naturalnie czas, kiedy 
młody człowiek potrzebuje ró-
wieśników. I najczęściej znajduje 
ich w szkole. To niekoniecznie 
muszą być wielkie przyjaźnie. 
Chodzi po prostu o kontakty 
z osobami w podobnym wieku. 
Wszyscy dobrze wiemy, że 
prawie całe drugie półrocze 
szkoły odbyło się w domowych 
zaciszach. Bez bezpośredniego 
kontaktu z kolegami czy kole-
żankami. Młodzi ludzie skazani 
byli albo na samotność, albo na 
towarzystwo rodziców, którzy 
w tym wieku nie stanowią żadnej 
atrakcyjnej opcji. Ucieczka od 
marudzących dorosłych okazała 
się niemożliwa. A dodatkowo 
niektórzy rodzice sami przy-
gnieceni lekiem o przyszłość, 
nie potrafili budować właściwej 
relacji z nastolatkiem.
Wyjściem niestety bardzo często 
okazywał się internet. W różnych 
wersjach: gry czy media spo-
łecznościowe. Z jednej strony 
to dawało poczucie, że się nadal 
pozostaje w jakimś kontakcie ze 
znajomymi, ale z drugiej – bardzo 
uzależniało. Każdy rodzic nasto-
latka doskonale wie, jak bardzo 
ciężko jest oderwać młodego 
cz łow ieka od e lek t ron ik i . 
W czasie izolacji tym bardziej 
ciężko było to robić, choćby ze 
względu na fakt, że przecież 
wiele szkół właśnie dzięki kom-

puterom i internetowi mogło 
w ogóle prowadzić jakieś lekcje. 
Internet nie zastąpi prawdziwego 
spotkania. Nie da się zbudować 
prawdziwej relacji za pomocą 
komputera. To tylko namiastka. 
Pozory. W czasie kiedy było to 
jedynym wyjściem na świat, moż-
liwością na kontakt z innymi 
ludźmi, było to „mniejsze zło”. 
Problem w tym, że to zło wielu 
młodym wydaje się jedyną moż-
liwością bycia w relacji. Dzisiaj 
młodzież nie spotyka się. Nie 
umawiają się na spacery, czy po 
prostu pogadanki na świeżym 
powietrzu. O sporcie już nie 
wspomnę. Już dawno skoń-
czyły się czasy przesiadywania 
dzieciaków w swoich domach. 
Na przemian u każdego w inny 
dzień. Wtedy to budowało się ró-
wieśnicze kontakty – było dużo 
śmiechu, wspólne jedzenie, wy-
myślanie rozrywek. A i z ro-

dzicami trzeba się było jakoś do-
gadać, żeby nie marudzili za 
bardzo. Dzisiaj nastolatek siedzi 
w domu samotny. Trzyma w ręku 
pada, telefon. Ewentualnie roz-
mawia z kimś, kogo nie zna. Nie 
musi się starać, wysilać. Zawsze 
może przecież się rozłączyć. 
Tylko że takie funkcjonowanie 
coraz częściej kończy się albo 
uzależnieniem, albo depresją. 
Coraz więcej młodych ludzi po-
pełnia samobójstwa. Przyjrzyjmy 
się naszym dzieciom...

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

w której prowadzona jest 
terapia indywidualna, 
rodzinna, par i dzieci. 

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

Women in Coffee: wsparcie z Polski
Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kobiety odgrywają fundamentalną rolę w łańcuchu produkcji kawy. W krajach 
rozwijających się stanowią 70% siły roboczej na plantacjach. W całym sektorze przemysłu kawowego na różnych sta-
nowiskach pracują 32 miliony kobiet. Pomimo ogromnego wkładu w rozwój upraw „czarnego złota”, napotykają one 
niewspółmiernie większe trudności i ograniczenia niż mężczyźni. 
Dotyczą one w szczególności:  wynagrodzenia, 
własności ziemi, dostępu do kredytów, rynków, 
technologii, informacji czy edukacji. Ta świa-
domość dała początek Women in Coffee, pro-
jektowi mającemu na celu wsparcie emancypacji 
kobiet w łańcuchu produkcji kawy. 
Projekt Women in Coffee został opracowany 
przez markę Caffè Vergnano we współpracy 
z IWCA - International Women's Coffee Al-
liance, organizacją non-profit, której misją jest 
wspieranie kobiet pracujących w przemyśle ka-
wowym. Symbolem globalnego programu stała 
się specjalna różowa kolekcja produktów stwo-
rzona przez najstarszą palarnię kawy we Wło-
szech. Część dochodu z ich sprzedaży prze-
znaczana jest na pomoc kobietom objętym pro-
jektem. Od tego roku wsparcie płynąć będzie 
również z Polski.   

Rozdział I: Dominikana – tania siła 
robocza

Każdy rok to nowy rozdział historii Women in 
Coffee. W 2019 roku główną rolę w projekcie 
odegrały kobiety pracujące na plantacjach kawy 
w Dominikanie. 
- Wraz z IWCA zdecydowaliśmy, że w pierwszej 
odsłonie projektu Women in Coffee wesprzemy 
społeczność kobiet pracujących w dolinie 
Hondo na Dominikanie. Naszym celem było 
przekazanie im narzędzi i know-how, aby mogły 
samodzielnie prowadzić swój biznes, czyli mi-
kropalarnie kawy – mówi Carolina Vergnano, 
Dyrektor ds. Eksportu w Caffè Vergnano. - 
Z dochodów ze sprzedaży różowej linii udało 
nam się zakupić maszynę do opalania ziaren 
kawy. Kobiety objęte programem zaprosiliśmy 
również do naszej Akademii Vergnano w Tu-
rynie, gdzie przeszły szereg szkoleń oraz kursów 
podnoszących kompetencje. Dzięki tej kon-

kretnej pomocy, stworzyliśmy im stabilne za-
plecze biznesowe, które pozwoli na ich nieza-
leżność, samodzielność i większą emancypację 
– dodaje Carolina Vergnano.      
Dominikańska społeczność kobiet wciąż pozo-
staje pod merytoryczną opieką zarówno Caffè 
Vargnano, jak i organizacji IWCA. 

Rozdział II: Honduras – wykluczenie kul-
turowe i edukacyjne

W 2020 roku historia Women in Coffee przenosi 
się do Hondurasu. Tegorocznym celem projektu 
jest zebranie funduszy na budowę biblioteki 
znajdującej się w pobliżu plantacji kawy, w miej-
scowości Marcala. 

- Sytuacja edukacyjna i kulturalna w zachodnim 
Hondurasie pozostawia wiele do życzenia. Do-
stępność szkół i innych instytucji jest utrud-
niona, możliwa jedynie dla wybranych. Posta-
nowiliśmy, że zapewnimy lokalnej społeczności 
miejsce otwarte na wszystkich. Biblioteka zo-
stanie zlokalizowana na farmie kawy Cual Bi-
cicleta. Dzięki jej umiejscowieniu blisko pracy, 
kobiety z tego regionu i ich rodziny mają szansę 
uniknąć wykluczenia edukacyjnego i kultu-
rowego – twierdzi Carolina Vergnano. - Jestem 
niezwykle dumna, że w tym roku możemy roz-
szerzyć projekt Women in Coffee o Polskę i ko-
lejne kraje, z których będzie płynąć wsparcie. 

Mam nadzieję, że uda nam się razem zrobić 
wiele dobrego – dodaje Carolina Vergnano.  
W skład różowej serii Women in Coffee, którą 
można nabyć w polskim sklepie internetowym 
Caffè Vergnano oraz w wybranych lokalach, 
wchodzą m.in. filiżanki espresso, kubki  czy 
dedykowane temu projektowi designerskie 
kafetiery. 

Ślub z Centaurusem
Po tych kilku latach wspólnego życia macie już zapewne nie-
zbędny toster, robota kuchennego czy najnowszą konsolę PS4. 
Z kolei z zapachu pięknych kwiatów nic nie zostanie, kiedy po 
kilku dniach najzwyczajniej uschną. 
Pomyśl tylko, jak cudowny 
czeka Was dzień i o tym, że 
za kilka lat będziecie mogli 
spojrzeć wstecz mając jedno-
cześnie świadomość, że dzień 
ten nie był wyjątkowy wy-
łącznie dla Was, bo uczyniliście 
coś naprawdę dobrego i odmie-
niliście kilka zwierzęcych żyć!

A może to Twoi bliscy się 
pobierają?

Jeśli wiesz, że Młoda Para to 
osoby, którym los pokrzyw-
dzonych zwierząt jest bliski sercu 
zrób im prezent, który będzie dla 
nich nie tylko niespodzianką ale 
też sprawi im największą radość. 
Dokonaj w ich imieniu wpłaty 
na rzecz podopiecznych naszej 
Fundacji, a w ramach prezentu 
podaruj Młodej Parze piękny 
dyplom z podziękowaniami od 
naszych zwierzaków!

Dlaczego Fundacja 
Centaurus?

Ceremonia zaślubin to szcze-
gólna chwila. Jednocześnie jest 
to wyjątkowa okazja, by w wy-
jątkowy sposób uzewnętrznić 
i podzielić się dobrem, które 
nas spotyka, podzielić się tym 
dobrem nie tylko z najbliższymi. 
Wspierając Fundację Centaurus, 
poza pięknym podarkiem w po-
staci dyplomu, masz niepowta-
rzalną okazję uczynić piękny 

gest także względem naszych 
podopiecznych – setek zwie-
rzaków, którym pomogliśmy 
i które znajdują się obecnie pod 
naszą opieką w azylu w Szcze-
drzykowicach; należy dodać, że 
jest to największa tego typu in-
stytucja w całej Europie. Do-
datkowo należy również wspo-
mnieć, iż nasza działalność ma 
na celu również wprowadzanie 
pro zwierzęcych zmian legisla-
cyjnych; a nasza skuteczność ob-
jawia się m.in. sprawnymi dzia-
łaniami mającymi na celu zakoń-
czenie handlu końmi z przezna-
czeniem na rzeź na największym 
końskim targowisku w Polsce 
– Skaryszewie.
Ślub stanowi wspaniałą okazję 
do spotkań z rodziną i najbliż-
szymi; niech ten moment będzie 

jeszcze piękniejszy i niech to-
warzyszy mu świadomość, że 
poza wręczonymi podarkami 
sprawi l iśmy, że świat ten 
w małym nawet stopniu stał się 
lepszy.
Już niedługo radość wypełni 
wasze serca i rozbrzmi Marsz 
Mandelsona; spraw zatem 
by zawtórowało mu chóralne 
„DZIĘKUJĘ” wydobywające 
się z gardeł wszystkich naszych 
włochatych podopiecznych!
Chcesz pomóc? Pisz na adres: 
michal.sosnowski@centaurus.
org.pl

 v www.centaurus.org.pl

Zwierzątom będącym pod opieką fundacji możesz pomóc wysyłając SMS o treści AZYL pod numer 7412 
(koszt 4,92 z VAT); pod numer 7910 (koszt 11,07 z VAT); pod numer 91950 (koszt 23,37 z VAT); pod numer 

92400 (koszt 29,52 z VAT) i pobierając tapetę lub dokonując darowizny z tytułem DLA ZWIERZĄT na konto: 
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350 

Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław
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Kolejne mieszkanie dla osób w kryzysie 
bezdomności gotowe na przyjęcia lokatorów
Dziewiąte z mieszkań prowadzonych przez Dzieło 
Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie jest gotowe na przy-
jęcie lokatorów. Dzięki funkcjonalnemu wyposażeniu 
przekazanemu przez IKEA Kraków, osoby nieposiadające 
dachu nad głową będą mogły poczuć atmosferę domu. Szwedzka sieć po-
mogła też doposażyć łaźnię i garderobę, z której na co dzień korzystają osoby 
doświadczające bezdomności.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 
prowadzi w Krakowie dziewięć 
mieszkań wspieranych, w których 
osoby i rodziny bez domu przygo-
towują się do samodzielnego życia 
„pod dachem”. W ośmiu miesz-
kaniach obecnie przebywa łącznie 
ponad 30 osób. Każda z nich ma 
swój pokój i jest objęta fachową 
pomocą zespołu specjalistów – 
pracowników Dzieła. W dzie-
wiątym, mieszkaniu  zamieszka 
niebawem trzech mężczyzn. To 
właśnie tu trafiły meble i wyposa-
żenie od IKEA Kraków, takie jak 
szafy, stoły, krzesła, tekstylia, na-
czynia czy garnki. Szwedzka sieć na 
wsparcie osób w kryzysie bezdom-
ności przekazała łącznie ponad 900 
produktów.
– Łączy nas więcej niż mogłoby 
się wydawać. Zarówno Dzieło 
Pomocy św. Ojca Pio, jak i IKEA, 
dbają o dom w bardzo szerokim 
znaczeniu tego słowa – mówi Ju-
styna Nosek z Dzieła Pomocy 
św. Ojca Pio. – Nie sposób opisać 
słowami wyrazu twarzy i emocji, 
które towarzyszą osobie bezdomnej, 
przekraczającej próg mieszkania, 
które odtąd będzie jej bezpieczną 
przystanią. Tym bardziej cieszy 
fakt, że dzięki IKEA to miejsce 
będzie dodatkowo pięknie wypo-
sażone w nowe meble, tekstylia czy 
przybory kuchenne – dodaje Justyna 
Nosek.
Dzięki wsparciu produktowemu, 
w postaci zapasów ręczników 

i koszów na pranie IKEA, udało 
się też doposażyć łaźnię i garderobę 
Dzieła, działającą w Centrum 
przy ul. Smoleńsk w Krakowie. 
Łaźnia, która w związku z pan-
demią na ponad 2 tygodnie została 
zamknięta, od 1 czerwca funk-
cjonuje przez 4 dni w tygodniu, 
umożliwiając skorzystanie z kąpieli 
320-400 osobom miesięcznie.
To nie pierwsza pomoc, jaką 
w trakcie trwania epidemii koro-
nawirusa IKEA Kraków udzieliła 
osobom dotkniętym bezdomnością. 
W kwietniu osoby bez dachu nad 

głową dostały od sklepu szwedzkiej 
sieci komplety pościeli, koce, po-
jemniki na żywność i spryskiwacze 
do środków dezynfekcyjnych. 
Paczki z tymi produktami zostały 
przekazane potrzebującym za po-
średnictwem Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta. Z Dziełem 
Pomocy św. Ojca Pio IKEA 
Kraków współpracuje na co dzień, 
przekazując organizacji resztki 
tkanin, które - w działającej tu pra-
cowni - wykorzystywane są przez 
osoby w kryzysie bezdomności. 

Szpitalne oddziały psychiatryczne dla dzieci 
w Krakowie dostały nowe wyposażenie

Meble, pościele, zabawki - łącznie ponad 500 produktów 
ze sklepu IKEA Kraków trafiło na odziały psychiatrii dzie-
cięcej dwóch krakowskich szpitali. To efekt ogólnopolskiej 
akcji #PomagamyRazem zorganizowanej przez IKEA we 
współpracy m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka. Produkty wyposażenia wnętrz 
o łącznej wartości ponad 1,6 mln złotych trafią do 37 oddziałów psychiatrii dla 
dzieci i młodzieży w całej Polsce.
Epidemia wywołała nagłą i dużą 
zmianę w życiu rodzin – w tym 
dzieci, które przestały chodzić do 
szkoły, a ich kontakty społeczne 
z kolegami zostały mocno ogra-
niczone. Taka izolacja domowa 
przekłada się negatywnie na 
zdrowie psychiczne najmłodszych. 
W szczególnie ciężkim położeniu 
znalazły się dzieci, które wymagają 
diagnozy i leczenia na oddziałach 
psychiatrycznych, ponieważ 
z powodu pandemii COVID 19 
w znacznym stopniu miały ogra-
niczony bezpośredni kontakt ze 
swoimi rodzinami. Wyposażenie 
wnętrz, przekazane przez IKEA do 
Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie oraz Wojewódzkiego Spe-
cjalistycznego Szpitala Dziecięcego 
im. Św. Ludwika, pomoże stworzyć 
dzieciom bardziej domową at-
mosferę. Na dziecięce odziały psy-
chiatryczne trafiły stoły, krzesła, 
sofy, materace, pościele i ręczniki, 
ale też zabawki i odganiające 
ciemność lampki nocne.
- Podarowane przez IK E A 
Kraków produkty wyposażenia, 
m.in. ręczniki, kolorowe pościele, 
kołdry, poduszki, ale również gry 
dla dzieci i materiały plastyczne, 
bardzo pomagają w stworzeniu 
przyjaznej atmosfery dla naszych 
pacjentów. Z tego wsparcia sko-
rzysta wiele dzieci, na naszym od-
dziale leczonych jest około 50 ma-
luchów miesięcznie – mówi Kamila 
Wesołowska, Kierownik Od-
działu Psychiatrii Dzieci w Woje-

wódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym im. św. Ludwika 
w Krakowie.
W ramach incjatywy #Pomagamy-
Razem, IKEA, wspólnie z Rzecz-
nikiem Praw Dziecka i Ingka 
Centres, przekażą do 37 oddziałów 
psychiatrii dla dzieci i młodzieży 
w całej Polsce około 30 tysięcy 
produktów wyposażenia wnętrz 
o łącznej wartości ponad 1,6 mln 
złotych. Partnerami akcji są: Fun-
dacja Medicover, Raben Logistics 
Polska, Centrum Dystrybucji IKEA 
oraz FM Logistic.
- To wspaniała inicjatywa i cieszę 
się, że IKEA zwróciła się do mnie 
o jej wsparcie. Jako Rzecznik Praw 
Dziecka od dawna zwracam uwagę 
na trudną sytuację oddziałów psy-
chiatrycznych dla dzieci i młodzieży 
i jestem pewien, że materialne 
wsparcie dla nich ze strony IKEA 
i jej partnerów może sprawić wiele 
dobrego. A jest tym cenniejsze w sy-
tuacji, gdy świat trzyma w swoich 
kleszczach pandemia koronawirusa 

- podkreśla Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Pawlak.
- Dom to niezwykle ważna prze-
strzeń dla IKEA. Powinien być 
ostoją bezpieczeństwa i rozwoju. 
Tymczasem epidemia korona-
wirusa – i związana z nią często 
długotrwała izolacja – nega-
tywnie wpłynęły na zdrowie psy-
chiczne wielu osób, w tym dzieci 
i młodzieży. Zobowiązaliśmy się  
jako biznes odpowiedzialny spo-
łecznie, wesprzeć lokalne społecz-
ności w pokonaniu trudności wy-
nikających ze skutków pandemii. 
Szpitalne oddziały psychiatryczne 
są ważnym elementem powrotu 
do zdrowia dla wielu pacjentów, 
a nam zależy na tym, by dzieci i ro-
dzice spędzali w nich czas w jak naj-
lepszych warunkach. Dlatego #Po-
magamyRazem – zaznacza Kata-
rzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektorka 
ds. zrównoważonego rozwoju IKEA 
Retail.

Wsparcie terapii kulinarnej w DPS  
i środki dla Hospicjum - Galeria Bronowice pomaga

Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła kontakty międzyludzkie, a mieszkańcom DPS i podopiecznym 
hospicjum uniemożliwiła wręcz relacje z najbliższymi. Powoli znoszone są kolejne obostrzenia, ale na 
tę wymarzoną normalność musimy jeszcze poczekać, a we wspomnianych placówkach każdy dzień 
długo jeszcze będzie niósł niewiadomą i wyzwania. 
Galeria Bronowice, włączając się w akcję dobrosąsiedzkiej pomocy, 
wsparła nowohuckie DPS-y oraz Hospicjum św. Łazarza. Za 10 tys. 
zł kupiono sprzęt i produkty AGD potrzebne do terapii zajęciowej 
oraz środki ochrony osobistej: fartuchy oraz maski.
Okres zamknięcia i przymusowej izolacji dał się wszystkim we 
znaki. Przeszło 140 osób, na co dzień mieszkających w trzech 
krakowskich Domach Pomocy Społecznej w Nowej Hucie, już od 
ponad trzech miesięcy nie opuszcza placówek. Również możli-
wości odwiedzin, ze względów sanitarnych, są mocno ograniczone. 
Aby wesprzeć mieszkańców w zagospodarowaniu wolnego czasu, 
a przy okazji dać im dodatkowy pretekst do zacieśniania więzi czy 
tym bardziej potrzebnego teraz uśmiechu i przyjemności, Galeria 
Bronowice przekazała kwotę 5 tys. zł na zakupy produktów do 
zajęć terapii kulinarnej. Kupiono drobny sprzęt AGD, wyposa-
żenie stanowisk i produkty.
- Galeria sprawiła nam wspaniały prezent. W czasie pandemii, gdy 
wszyscy mieszkańcy nadal są izolowani od świata zewnętrznego, 
takie prezenty i zagospodarowanie czasu to wielka atrakcja. Od 
czasu zakupów codziennie odbywają się zajęcia w sali terapii ku-
linarnej. Już wcześniej cieszyły się popularnością, ale możliwość 
korzystania z tak profesjonalnego sprzętu i nowego, pięknego wy-
posażenia sprawiły, że nasze kuchenki są oblegane. Ogromnie 
mnie to cieszy, bo to wspaniała aktywizacja dla mieszkańców 
i wielka dla nich przyjemność. Wszyscy uwielbiamy placki ziem-
niaczane, frytki, naleśniki, desery. Teraz już nie musimy czekać 
na nie w menu, możemy sami je zrobić, gdy tylko przyjdzie nam 
ochota. Do kuchni zaglądnęli mieszkańcy, którzy wcześniej nie 
uczestniczyli w tych zajęciach. Jest pyszna zabawa! - mówi Marta 
Chechelska, dyrektorka DPS w Nowej Hucie.
Kolejna kwota przekazana przez Galerię Bronowice wsparła Ho-
spicjum św. Łazarza. Dzięki niej do placówki, na co dzień opieku-
jącej się ponad 40 osobami cierpiącymi z powodu nieuleczalnych 
chorób, trafiły niezbędne środki ochrony osobistej dla personelu: 
fartuchy i maseczki. 
- Galeria Bronowice już w przeszłości wspierała działalność TPCh 
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie angażując się w akcję 

Pola Nadziei. Tym bardziej zainteresowanie Dyrekcji Galerii Bro-
nowice naszą sytuacją i problemami, z jakimi się borykamy w dobie 
epidemii COVID-19, wywołało naszą ogromną wdzięczność. 
Wdzięczność spowodowaną świadomością, że w tej bardzo trudnej 
sytuacji nie jesteśmy sami. Otrzymane środki ochrony przyczyniają 
się do poprawy bezpieczeństwa naszych pacjentów i personelu. 
Szczególnie teraz, kiedy Hospicjum św. Łazarza nie może pro-
wadzić kwest, które były istotnym źródłem funduszy na działalność, 
ta pomoc jest dla nas bezcenna. Serdecznie za nią dziękujemy – po-
wiedziała dr Jolanta Stokłosa, Prezes Zarządu TPCh „Hospicjum 
im. św. Łazarza”.
- W czasie pandemii koronawirusa działania na rzecz najbardziej 
potrzebujących nabierają szczególnego znaczenia. Cieszę się, że 
dzięki przekazanym przez nas środkom mieszkańcy nowohuckich 
DPS mogą aktywnie uczestniczyć w terapii kulinarnej, a pra-
cownicy Hospicjum przez pewien czas nie będą musieli martwić 
się o podstawowe środki ochrony osobistej. Na tym właśnie polega 
bycie dobrym sąsiadem - by być obok i wspierać otoczenie - dodaje 
Aleksandra Rzońca, Dyrektor Galerii Bronowice.
Galeria Bronowice, podobnie jak inne centra handlowe Ceetrus 
Polska, dołączyła do programu #dobrysąsiad. W jego ramach 

wsparto placówki medyczne i opiekuńcze oraz lokalne inicjatywy 
na terenie całego kraju, prowadzone były również zbiórki na rzecz 
organizacji społecznych, a także akcje promujące honorowe krwio-
dawstwo czy adopcje zwierząt. 
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WyScig zbrojeń trwa!

Nasz charakterystyczny pojazd strategiczny prowadzący 
większość wypraw, biała Suzuki Vitara była bardzo dzielna 
przez kilka lat wspólnej zabawy w terenie. Przyszedł jed-
nak czas przesiąść się do nieco większego wozu, gdzie nie 
będziemy mieli już problemu z zapakowaniem ekwipunku 
wyprawowego. Zatem na kolejnych wyprawach będziemy 
prowadzić Was po zakątkach Jury Oplem Monterey, który 
aktualnie jest dozbrajany, testowany i naprawiany po te-
stach. Równocześnie rozpoznajemy miejsca, gdzie jeszcze 
z Wami nie byliśmy, a zamierzamy Was tam zabrać.
W ubiegłą niedzielę w wąskim gronie sprawdzaliśmy moż-
liwości dużych samochodów w naprawdę ciasnych wąwo-
zach. Kilka godzin wspólnej zabawy pozwoliło naprawdę 
dobrze zapoznać się z nowym wozem i pokazało jak bar-
dzo technika jazdy musi zmienić się, gdy zmienia się ga-
baryt i charakter samochodu. Suzuki wymagało wciskania 
głębiej pedału gazu i atakowania wielu przeszkód nieco 
agresywniej. Duży Monterey na dużych  kołach i z dużym 
silnikiem pokonuje te same przeszkody zdecydowanie 
spokojniej, czasami wręcz nie zauważając miejsc, gdzie Vi-
tara przejeżdżała z lekkim wysiłkiem.
Aktualnie po testach w błocie nasz pojazd czeka w warsz-
tacie na naprawę i montaż kilku dodatkowych „szpejów”. 
My mamy dla Was już plan na nowe trasy i gdy tylko za-
kończymy wyścigmzbrojeń – zaprosimy Was na weeken-
dowe zmagania w terenie.
Do zobaczenia !!

Do zobaczenia !!
https://www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Jurek Owsiak chce pracować z samorządami nad poprawą polskiej medycyny
Kampania prezydencka stała się możliwością nagłośnienia dyskusji na temat sytuacji polskiej medycyny. Po rozmowie z Prezydentem 
Warszawy Rafałem Trzaskowskim Jurek Owsiak proponuje cztery filary, na których planuje się skupić, działając wspólnie z samorządami.
15 lipca 2020 Jurek Owsiak (Prezes Fundacji WOŚP) oraz Lidia Owsiak 
(Dyrektor ds. Medycznych oraz Członek Zarządu Fundacji WOŚP) 
spotkali się z Rafałem Trzaskowskim w celu omówienia współpracy. 
Przedstawili program oparty na czterech punktach. Prezydent War-
szawy zadeklarował, że zwróci się do swoich koleżanek i kolegów sa-
morządowców, aby znaleźć termin do spotkania z nimi i wspólnie po-
prawiać stan polskiej medycyny.
Jurek Owsiak wierzy, że dzięki kooperacji Fundacji WOŚP i władz 
samorządów uda się stworzyć warunki, za sprawą których pacjenci 
polskich szpitali będą mogli skorzystać z fachowej opieki i wyszko-
lonej kadry medycznej.
- Niech samorządy zorganizują pomieszczenia (np. przy szpitalu), stałe 
finansowanie, lekarzy, personel medyczny. Fundacja zajmie się szko-
leniami, a także i przede wszystkim wyposaży w najnowocześniejszy 
sprzęt powstałe pracownie - mówi Jurek Owsiak, Prezes Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

1. Tworzenie ośrodków dziennego pobytu dla osób  
starszych, funkcjonujących również przy szpitalach

- Kiedy 5 Finałów poświeciliśmy geriatrii, kupując sprzęt za blisko 
sto milionów złotych, podnieśliśmy geriatrię z kolan. Dzisiaj palącym 
problemem są miejsca dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku. 
Kiedy za naszą namową taki ośrodek powstał w Białej Podlaskiej, 
kompletnie wyposażyliśmy go w sprzęt, który pomaga pracować le-
karzom i personelowi. Tworząc takie ośrodki, pomagamy normalnie 
funkcjonować tysiącom rodzin. - mówi Jurek Owsiak, Prezes Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Działania Fundacji nie mogłyby się odbyć gdyby nie zaangażowanie 
Polaków w zbiórki, jednak mimo tego wsparcia jest to kropla w morzu 
potrzeb i dzięki kontaktowi ze szpitalami oraz bezpośrednim wiadomo-
ściom od pacjentów Fundacja zdaje sobie sprawę z powagi problemów 
właśnie w tej sferze. 

WOŚP wsparła:
• 202 ZOLe, m.in. Ośrodek Opieki Medycznej "Domowy Szpital” 

w Białej Podlaskiej, który otrzymał dary o wartości ponad 1,4 
mln złotych i jest to zarówno sprzęt podstawowy, na przykład 
nowoczesne łóżka dla pacjentów z materacami i szafkami, jak 
i urządzenia zaawansowane – do diagnostyki czy rehabilitacji.

• 58 oddziałów geriatrycznych
• 15 oddziałów psychogeriatrycznych
• 17 oddziałów paliatywnych
• 22 innych.

Fundacja kupiła między innymi:
• 8 289 łóżka
• 1 590 materacy przeciwodleżynowych
• 875 wózków inwalidzkich
• 229 podnośników

• 286 foteli kąpielowych.
Stworzenie ośrodków dla osób starszych to rozwiązanie, które dzięki 
rozmowom oraz współpracy sektora 3 z samorządami ma realne szanse 
na zmiany w polskiej geriatrii.

2. Tworzenie ośrodków wczesnej diagnostyki  
onkologicznej - funkcjonujących np. jako przychodnie  

lub poradnie przyszpitalne
Fundacja zdaje sobie sprawę z możliwości działań starostw, które już 
posiadają własne dedykowane programy profilaktyczne. Dlatego jedną 
z propozycji jest zwiększenie ilości Ośrodków Profilaktyki Chorób 
Nowotworowych. Pozytywnym przykładem są programy finansowane 
przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, która zaprasza miesz-
kańców Powiatu na badania profilaktyczne w kierunku chorób nowo-
tworowych, które realizowane są przez Zduńskowolski Szpital Po-
wiatowy Spółka z o.o. w ramach wczesnej diagnostyki.
- 2 lata temu dzięki Starostwie Powiatowemu w Zduńskiej Woli poszło 
jak burza. Kobiety wspaniale korzystają z diagnozy, efekty rewelacyjne. 
Chcemy, żeby takich miejsc było dużo, dużo więcej. Niech samorządy 
zorganizują pomieszczenia (np. przy szpitalu) stałe finansowanie, le-
karzy, personelu medycznego. Fundacja zajmie się szkoleniami, a także 
i przede wszystkim wyposaży w najnowocześniejszy sprzęt powstałe 
pracownie. - Jurek Owsiak, Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy

3. Tworzenie ośrodków rehabilitacji  
ruchowej i neurologicznej dla dzieci

Następną kluczową perspektywą działań jest zwiększenie ilości 
ośrodków rehabilitacji ruchowej i neurologicznej dla dzieci.
Kilkukrotnie zajmowaliśmy się szeroko pojętą chirurgią urazową dla 
dzieci, co wiąże się zawsze z zakupem ultranowoczesnych urządzeń. 
Jednym z priorytetowych zagadnień był program Leczenia Wad Ubyt-
kowych i Wydłużania Kończyn. Przy tego rodzaju działaniach zauwa-
żyliśmy problem z rehabilitacją dzieci po wszelkiego rodzaju operacjach. 
Z naszej strony to znowu meganowoczesny sprzęt, który ma pomagać 
w pracy rehabilitantom, którym trzeba znaleźć miejsce do pracy. Dobrze 
rehabilitowane dziecko to bardzo szybki powrót do normalnego funkcjo-
nowania i szczęśliwi rodzice. - Jurek Owsiak, Prezes Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Warto zauważyć, że w ramach Programu Leczenia Wad Ubytkowych 
i Wydłużania Kończyn u Dzieci Fundacja zakupiła i przekazała kli-
nikom specjalistyczny sprzęt, przede wszystkim tzw. ramy Taylora 
(TSF) wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem aparaty do znie-
czulenia, stół operacyjny, aparaty RTG z ramieniem C oraz aparat USG. 
Koszty te wyniosły 42,5 mln złotych. Taka suma środków finansowych 
umożliwia działalność większości klinik ortopedii dziecięcej w Polsce.

4. Nauka pierwszej pomocy
14 lat temu Fundacja stworzyła Program Edukacyjny Ratujemy 
i Uczymy Ratować skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz 
nauczycieli.
- Mamy jeden problem od wielu, wielu lat. Ministerstwo Oświaty nie 
chce wprowadzić przedmiotu pierwszej pomocy jako obligatoryjny. 
W pojedynczych przypadkach burmistrzowie, prezydenci proponują 
i propagują takie zarządzenia wewnętrznie - tam dzieci uczą się re-
gularnie pierwszej pomocy. Jak widać mamy pieniądze, świetnie zor-
ganizowany system nauki. Pomóżcie nam, aby samorządy lobbowały 
wprowadzenie tego przedmiotu jako podstawy w 1-szej,2-giej, 3-ciej 
klasie podstawowej. - Jurek Owsiak, Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.
Do tej pory Programem objętych zostało:
•  30 623 nauczycieli z 12 557 szkół, co stanowi 91% wszystkich szkół 

podstawowych w Polsce.
•  Blisko 3 miliony dzieci poznało podstawy pierwszej pomocy.
Każdego roku kolejne szkoły zgłaszają się do programu, co pokazuje, że 
należy więcej uwagi zwrócić na promocję edukacji pomocy przedme-
dycznej i stworzyć narzędzia, aby zwiększać świadomość w tematach 
pierwszej pomocy.

 v fot. Marcin Michoń

Zainteresowani zapewne zwrócili uwagę, że nieco przedłuża nam się przerwa technologiczna. Ale to tylko po to, aby kolejne wy-
jazdy były jeszcze lepsze. Tym, którzy nie wiedzą, już wyjaśniamy, przerwa spowodowana Covid przyczyniła się również niechcący 
do zmiany naszej floty.Jako pierwszy na wymianę poszedł nasz ratunkowy. Patrol, który zawsze dawał radę, wymagał już jednak 
naprawdę grubego remontu, zatem póki co, wymieniony został na czerwonego Pickupa, którego już widzieliście w akcji i który 
wielu już zadziwił, a nawet zawstydził. 
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Czyste powietrze w domu to podstawa!
Jaki jest przepis na zdrowe życie? Ważne jest to, jak się odżywiamy, ruszamy i… mieszkamy. Choć często nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, to właśnie mikroklimat we wnętrzu - odpowiednia wilgotność i temperatura oraz czystość 
powietrza w dużym stopniu oddziałują na nasze samopoczucie i stan fizyczny. W obecnych czasach spędzamy 
w zamkniętych pomieszczeniach 90% naszego czasu. Jak zdrowo mieszkać? Przede wszystkim trzeba zadbać 
o jakość powietrza, którym oddychamy.
Nowoczesne budownictwo stawia nie tylko na komfort mieszkania, 
ale także na zdrowe oddziaływanie wnętrz na człowieka. Szukając 
sposobu na stworzenie przyjaznego otoczenia, przeprowadzono wiele 
badań i testów – te wykonane w parku badawczym Baumit VIVA 
wskazują, że jakość mikroklimatu wewnętrznego to efekt wielu czyn-
ników: temperatury, wilgotności, jakości powietrza, poziomu emito-
wanego hałasu, oświetlenia, zapachów czy obecności drobnoustrojów 
(grzyby-pleśnie). 
W oparciu o wyniki badań, eksperci Baumit stworzyli 3 zasady filo-
zofii zdrowego mieszkania. Po pierwsze, ważne jest właściwe ocie-
plenie domu, które pozwoli na uzyskanie najlepszej dla naszego sa-
mopoczucia temperatury (18-22°C), niezależnie od tej panującej na 
zewnątrz. Po drugie, trzeba zadbać o solidną konstrukcję budynku 
i masywność ścian – wyrównają wahania temperatur w pomieszcze-
niach w porze letniej i zimowej, ale także zmniejszą zużycie energii, 
co przełoży się na oszczędności. Po trzecie, istotne jest, by zadbać 
o właściwe wykończenie ścian wewnętrznych, czyli wykorzystanie 
materiałów, które regulują wilgotność powietrza, utrzymując ją na 
poziomie 40-60% i zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów.

Więcej tlenu, mniej szkodliwych substancji
Jakość powietrza to słowo-klucz jeśli chodzi o zdrowe mieszkanie. 
Aby zapewnić sobie komfortowe warunki domowe oraz uniknąć 
m.in. bólu głowy czy problemów z zasypianiem, warto już na etapie 
projektowania lub remontu mieszkania zastanowić się, jakich mate-
riałów budowalnych użyjemy. Niektóre z nich mogą emitować lotne 
związki organiczne (LZO), których już niewielkie stężenie może 
działać drażniąco na oczy czy układ oddechowy, a także wywoływać 
ospałość oraz znużenie. Czym się zatem kierować, wybierając mate-
riały wykończeniowe podłóg oraz ścian?
- Analizowanie emisyjności materiałów budowlanych to bardzo 
trudne zadanie, wymagające profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. 
Jako konsumenci możemy jednak posiłkować się certyfikatami, które 
klasyfikują dany produkt i określają emisję szkodliwych substancji. 
Decydując się na materiał, który został przebadany pod tym kątem 
przez niezależne organy kontrolne i uzyskał certyfikat, możemy być 
pewni jego wysokiej jakości, która przekłada się na maksymalną 

ochronę przed zanieczyszcze-
niami i zdrowie domowników – 
mówi Tomasz Dzierwa z firmy 
Baumit.
GEV-EMICODE® to certy-
fikat, który od 1997 roku jest 
przyznawany produktom bu-
dowlanym, które wyróżniają 
się bardzo niską emisją lotnych 
związków chemicznych. System 
klasyfikacji EMICODE® został 
stworzony przez niemieckie sto-
warzyszenie GEV, które promuje 
bezpieczeństwo, higienę pracy 
oraz ochronę środowiska. Jego za-
daniem jest monitorowanie rynku 
i testowanie nowych produktów: 
materiałów konstrukcyjnych ścian 
i podłóg, produktów do układania 
płytek i kamienia, montowania 
wykładzin czy parkietów. Każdy 
testowany produkt jest poddawany 
specjalistycznym badaniom labo-
ratoryjnym. Od ich wyniku zależy możliwość uzyskania certyfikatu 
EMICODE® – tylko wyroby spełniające wszystkie wymagania 
dotyczące niskiej emisyjności, mogą go otrzymać. System klasyfi-
kacji dzieli też produkty niskoemisyjne na 3 kategorie: EMICODE 
EC1PLUS (bardzo niski poziom emisji w kategorii premium – opi-
sujący granicę wykonalności technologicznej), EMICODE EC1 
(bardzo niski poziom emisji) oraz EMICODE EC2 (niski poziom 
emisji).
Od 1997 roku przyznano ponad 4500 certyf ikatów GEV-
-EMICODE® materiałom z całego świata, wśród nich produko-
wanym przez znaną nie tylko w Polsce firmę Baumit. To potwierdza 
ich bezpieczeństwo oraz wpisuje się w promowaną przez markę filo-
zofię zdrowego mieszkania. Są wśród nich m.in. podkłady podłogowe 
z linii Baumit Solido (Estrich), masy samopoziomujące z linii Baumit 
Nivello, betony Baumit Beton, a także zaprawy klejowe do płytek – 

m.in. Baumit FlexTop, Baumit FlexFlow, Baumit FlexMarmor oraz 
podkłady gruntujące – np. Baumit Grund i Baumit SuperPrimer. 
Posiadanie przez produkty Baumit klasyfikacji GEV-EMICODE® 
można sprawdzić na opakowaniu, odnajdując stosowne oznako-
wanie. Warto go wypatrywać, szukając bezpiecznych materiałów 
do wzniesienia zdrowego budynku o przyjaznym mikroklimacie 
wewnętrznym.

 v www.baumit.com 
www.facebook.com/BaumitPolska

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE

▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE

▪ ŻALUZJE PLISOWANE

▪ OGRODY ZIMOWE

▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków

Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa,  
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,  

gm. Wielka - Wieś..  
Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 100 m kw  

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

Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-rolna o pow. 20 

a w Nowej Górze. Działka bardzo 
dobrze nasłoneczniona. Woda, prąd, 

gaz, kanalizacja w drodze przy działce. 
Cena: 79 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

pięknie położona, widokowa budowlano-rolna działka 
o pow. 91 a w Rudnie, gm. Krzeszowice. 

Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

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

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
piękna posesja w Czułowie  

- dom o pow. 240 m kw,  
działka 60 a.

Cena: 950 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ogrodzona, zagospodarowana działka 
budowlano-usługowa o pow. 11 a w 

Brzezince, gm. Zabierzów.  
Nowa cena: 149 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
 piękna działka budowlana 38 a  
w Siedlcu, z widokiem na Tatry.  
Nowa cena: 199 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom dwurodzinny 150 m kw  

w Szklarach, działka 20 a. 
Cena: 719 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w spokojnym 

miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach, 
gm. Liszki. 

Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna, widokowa,  

budowlano-rolna działka  
o pow. 91 a w Rudnie,  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 450 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana o pow. 32 a  

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

Cena: 99 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 

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

Cena: 249 ty. PLN.

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

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

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

gm. Krzeszowice. 
Cena: 399 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Nowa cena: 430 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

działka usługowo-budowlana, w Krakowie, 
przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 m 
kw. Wszystkie media w działce. Wydane WZ 
na budynek handlowo usługowy z częścią 

mieszkalną. 

Cena: 1.200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
2. Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
3. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
4. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
5. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Nowa cena: 430 tys. PLN.
7. Dom 60 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN. 
8. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
9. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
10. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 380 tys. PLN.
11. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
12. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
13. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
14. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
15. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
16. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
17. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
18. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
19. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
20. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
21. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
22. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
23. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
24. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
25. Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
26. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
27. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
28. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
29. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
30. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
31. 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. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
33. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
34. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
35. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
36. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
37. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
38. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
39. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.

40. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
41. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
42. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
43. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
44. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
45. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
46. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
47. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
48. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
49. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
50. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
51. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
52. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
53. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
54. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w 

Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
55. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
56. Działka usługowo budowlana, w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 

m kw. Wydane warunki zabudowy (WZ) na budynek handlowo usługowy z częścią 
mieszkalną.Cena: 1.200 tys. PLN.

57. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN

58. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.

59. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.

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

61. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
62. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
63. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
64. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
65. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
66. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
67. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

69. Dół domu w Krakowie - Bieżanów, okolice ul. Sucharskiego, dla max 10 
osób. 5 pokoi dwuosobowych, kuchnia, łazienka z prysznicem. Cena dotyczy 
2 osób (pokój dwuosobowy), powyżej pół roku najmu, obejmuje wszystkie 
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. 1000 zł / m-c / 2 osoby

70. Dwa pokoje 3-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazienka w Rudawie gm. 
Zabierzów. W cenie media i ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. 
Cena 1350 zł / m-c / za 1 pokój 3 osobowy

71. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
72. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

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

POSZUKUJEMY DOMÓW  
DO ZAMIESZKANIA LUB REMONTU 

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

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową  

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

DO SPRZEDANIA 
dom ok. 60 m kw. do generalnego 
remontu plus stodoła ok. 70 m kw 

w dobrym stanie na 33  
na działce w Morawicy. 

Cena: 150 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 230 m kw  

plus warsztat 150 m kw  
w Nowej Górze, działka 6 a.

Cena: 380 tys. PLN.

odrębne mieszkanie ok. 90 m kw. w domu 
w Nowej Górze, z garażem i pomieszcze-
niem gospodarczym.

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

TRZEBINIA

WIELKA WIEŚ

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„SCOOBY DOO!” 2D dubbing 

• 24.07 – 6.08.2020 • 24.07  godz. 15.30, 18.00 • 25.07  godz. 10.00, 13:00 • 26.07-6.08  godz. 15.30, 18.00 •  
czas projekcji: 93 min. prod. USA – b/ogatunek: animacja/komediareżyseria: Tony Cervone 

Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.

W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego 
psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki. "Scooby-Doo!" pokazuje początki 
wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne założyli oni 
słynną Tajemniczą Spółkę.

„XABO: KSIĄDZ BONIECKI” 
• 24.07, 26.07 – 30.07.2020 • 24.07  godz. 20.15 • 25.07 film nie wyświetlany • 26.07-30.07  godz. 20.15 • 

czas projekcji: 73 min.  prod. Polska – b/o gatunek: dokumentalny reżyseria: Aleksandra Potoczek 
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.

Tytuł filmu oznacza inicjały, jakich ksiądz Adam Boniecki używa w "Tygodniku Powszechnym". Pismo to jest jedynym 
miejscem, w którym wolno mu publikować po nałożeniu nań zakazu przez kościelnych zwierzchników. Od tamtej 
pory kapłan stał się jeszcze bardziej aktywny w terenie – odbywa rocznie ponad 200 spotkań z czytelnikami. Film 
jest intymnym portretem człowieka w drodze. Pokazuje księdza, który w wieku 85 lat zawsze znajduje czas na 
głęboką rozmowę, a równocześnie pozostaje rozdarty między swoją wiarą i niepokojem o kształt współczesnego 
Kościoła, szczególnie w Polsce.
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

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

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

UWAGA! 
Dowieziemy zwierzaka do nowego domu! Działamy w trybie interwencji i możemy to robić mimo obecnej sytuacji. 
Nasze schronisko jest czynne od 10.00 do 17.00 od poniedziałku do soboty, zapraszamy chętne osoby do nas, ale za-
chęcamy do wczesniejszego kontaktu tel. 793 993 779 przed adopcją (smsów nie otrzymujemy). Schronisko znajduje 
się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (ok. 40 km od Krakowa).
Nasze zwierzaki mają komplet szczepień, są odrobaczone, odpchlone oraz zaczipowane. Sa przed adopcją sterylizowa-
ne lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt 
na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz.               www.schorniskopsiepole.pl

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

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

RUBIK
Ostatni z dziesięciu szczeniaków od półdzikich matek, które przyjechały do nas z Rakowa w listo-
padzie zeszłego roku. Rubik jako jedyny miał problem, by otworzyć się na bliski kontakt z czło-
wiekiem. Musiało minąć pięć miesięcy, zanim pozwolił na swobodny dotyk ludzkiej ręki. To radosny, 
serdeczny i przyjaźnie nastawiony do świata pies. Jeszcze trochę ostrożny i potrzebuje więcej czasu, 
by przyzwyczaić się do nowo poznanych osób. Jest bardzo inteligentny i szybko się uczy. Szukamy 
dla Rubika domu z doświadczeniem i najlepiej z drugim psem. W tej chwili Rubik ma osiem miesięcy, 
waży 20 kg, ma komplet szczepień i jest zachipowany. Czeka na swojego człowieka w naszym fun-
dacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

MALTA (W RADYSACH GALINA)
Taki miała opis na stronie Psy z Radys: ''człowieka zdążyła poznać kiedyś dobrze - i jeszcze lepiej 
go zapamiętać. Teraz, po niemal 3 latach spędzonych w schronisku, przypomniała sobie wszystko 
w mig. Wystawiła brzuch do głaskania, usiadła blisko, zajrzała głęboko w oczy - byle do siebie 
nas przekonać. Przeżyła już pewnie więcej, niż mniej, ale w starszych psach ta gotowość do po-
kochania jest chyba jeszcze większa, mają mało czasu i o tym wiedzą - jak Galina. Galina ma ok. 
7-8 lat. W schronisku przebywa od lutego 2017 r.''. U nas Malta jest od stycznia tego roku. Opis jak 
najbardziej trafiony. Dojrzała suczka, która za człowiekiem poszłaby dosłownie w ogień. Cały czas 
trwa w pełnej gotowości do kochania. Tylko czy ją Ktoś jeszcze zdąży pokochać...? I wiecie co? Nikt 
jeszcze o nią nie zapytał... Malta waży około 20 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, 
sterylizacja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice 
Krakowa). Tel. 783553197.

SZANTI
Piękna, młodziutka, w typie jamnika szorstkowłosego. Wesoła, serdeczna i przyjaźnie nastawiona 
do innych psów. Do obcych ludzi podchodzi z dystansem, ale szybko się przekonuje. Szanti ma 
około 1,5 roku, waży 11 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

DONUT
Przedstawiamy Donut'a - pięknego, miłego, troszkę nieśmiałego pieska, który trafił do naszego 
schroniska. Donut jest pieskiem młodym, ma około 3-4 lat, jest w dobrej kondycji, waży około 15 
kg. Początkowo Donut bał się nagłych ruchów i hałasu. Obecnie piesek zmienił się nie do poznania. 
Pozwala się głaskać, zaczyna naprawdę czerpać przyjemność ze wspólnych spacerów, głaskania, 
przytulania, przebywania przy człowieku. Donucik chodzi na smyczy, nie boi się już tak jak na po-
czątku. Dogaduje się z innymi pieskami, nie obawiamy się agresji ze strony Doniego, zależy nam by 
nie zdominował go drugi piesek. Donut to psiak delikatny i wrażliwy. Potrzebuje cierpliwego domu, 
a wkrótce na pewno będzie psiakiem o uśmiechniętym pysiu, który wymachuje ogonkiem na prawo 
i lewo. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Donuta.

MROK (PSIAK W TYPIE GOŃCZEGO)
Przedstawiamy pięknego pieska o imieniu Mrok. Psiak jest w dobrej kondycji, zadbany. Ma około 
5-6 lat, waży 27-28 kg, jest w świetnej formie. Mrok pięknie chodzi na smyczy, jest przyjazny do 
wszystkich ludzi. W schronisku nie sprawia problemów. Ze względu na swoje myśliwskie korzenie 
nie mieszka z innymi psiakami, ale ogólnie nie zwraca na nie większej uwagi. To genialny, prze-
śliczny, niezwykle uroczy piesek, który czeka na kochającą rodzinę. Mrok na pewno odnajdzie się 
w rodzinie, blisko ludzi. Jest psim towarzyszem - przyjacielem. Bardzo prosimy o dobry dom dla 
Mroka.

KOTEK ADONISEK
Przedstawiamy Adoniska - dojrzałego, dorodnego kotka, który ma piękne, biało-srebrzyste umasz-
czenie i przeszywająco seledynowe oczka. To wspaniały kocur. Ma ok. 5-6 lat, jeszcze długie życie 
przed nim, waży 4 kg. Adonisek ma dobry apetyt, coraz piękniejsze futerko, myje się i pielęgnuje 
swoją okrywę, a jego oczka znów są pełne blasku. Może i nie przepada za zabiegami weteryna-
ryjnymi (kto lubi?), ale nie sprawia problemów. Lubi głaskanie i przytulanie, mruczy jak traktorek, 
jest prześlicznym, miłym, potulnym zwierzaczkiem. Bardzo prosimy o troskliwy dom dla tego 
pięknego mruczka. Preferujemy domy niewychodzące.

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

Zwracamy się o wsparcie poprzez przekazanie naszym zwierzaczkom karmy w puszkach - dla kociąt 
i szczeniąt oraz dla staruszków. To zwierzaki, które mają szczególne potrzeby i za każdą przekazaną 
puszkę będziemy niezmiernie wdzięczni.

APELUJEMY!  
UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ 

UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!
Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą 
Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie uwagi 
podczas koszenia traw i krzewów kosiarkami rotacyj-
nymi na chowające się w trawach zwierzęta.

Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgła-
szaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt 
(włącznie z wyrwaniem kończyn, uszkodzeniem orga-
nów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) pod-
czas koszenia „traktorkami”, kosiarkami rotacyjnymi. 
Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, ko-
tów, jak i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.

Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie 
jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często do-
prowadza do jego śmierci w ogromnym bólu.

Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spró-
bować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące 
się na koszonym terenie, a podczas samego koszenia 
zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu 
ograniczyć możliwość wystąpienia takich sytuacji. 

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia
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Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu obrotowego od oceny wiarygodności i zdolności 
kredytowej firmy. Oferta gwarancji de minimis obowiązuje do 31.12.2020 r. Pełna informacja 
o kredycie, gwarancji de minimis, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl. 
Informacja handlowa według stanu na 15.05.2020 r.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3  

 12 258 98 13 
pn.–pt. 9.00–17.00

BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT OBROTOWY 
DLA FIRM
Z GWARANCJĄ BGK

dostępny  
szybko i prosto

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

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

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

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

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

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

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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


