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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

MALOWANIE DACHÓW 

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

Najlepszy adres

w mieście

CA Express
Credit Agricole
Krzeszowice,
ul. Krakowska 16

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

Prosto i niedrogo: wakacyjna 
przemiana dziecięcego pokoju

Dzieci dorastają błyskawicznie. Maskotki czy postacie 
z bajek zamieniają na ulubionych piosenkarzy i aktorów 
szybciej, niż zdążymy się zorientować. Dlatego warto wy-
korzystać wakacje na to, by odświeżyć pokój najmłod-
szych członków rodziny i dostosować go do nowych wy-
magań i oczekiwań. Oczywiście w nieskomplikowany 
i niekosztowny sposób – jak? Instrukcja poniżej! 
Odświeżanie wnętrza nie zawsze 
musi być jednoznaczne z gene-
ralnym remontem. Malowanie 
ścian, nowe meble to sposób na 
bardzo wyrazistą metamorfozę, ale 
nawet te mniej inwazyjne działania 
mogą przynieść imponujący efekt. 
Ta wiadomość na pewno ucieszy 
tych, którzy nie chcą wykorzy-
stywać na remont zbyt dużego bu-

dżetu lub nie mają czasu na poważ-
niejsze projekty. 
 Krok pierwszy: porządki  Jakie-
kolwiek zmiany powinniśmy zacząć 
od porządków. – Stare zeszyty, pa-
piery, zużyte przybory, połamane 
i niedające się naprawić przedmioty, 
zabawki, książki i ubrania, z których 
nasze dziecko już wyrosło: wszystko 
to powinno zniknąć. Ważne, żeby 

Chcesz sprzedać / wynająć  
swoją nieruchomość?

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

+48 792 977 009
fb.me/radosnytenczynek
fb.me/fundacjatenczynek

 W każdą sobotę, w godzinach 10:00-17:00, można odebrać 
dowolną ilość obornika końskiego z Radosnego Tenczynka 

- ulica Podgórki 1 (szutrowa droga pod lasem, na końcu ul. Długiej).

W zamian można odwdzięczyć się koniom z Tenczynka 
w najprostszy sposób - np. przynieść świeżą marchewkę 

w większej ilości.

Jeden koń zjada dziennie 3-7kg marchewki.  Uwielbia również 
jabłka, seler, pietruszkę, siano oraz świeże zioła. 

W Tenczynku mieszka obecnie 29 koni. 

Obornik od koni
z Radosnego Tenczynka

Odbierz obornik do nawożenia swojego ogrodu 
i w zamian przynieś koniom coś, co lubią.

Czytaj więcej na str. 7
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Przygarnij kwiatka w Galerii Bronowice 
– Punkt Adopcji Roślin znów działa

Przeprowadzka, brak czasu lub miejsca w mieszkaniu, niewłaściwa pie-
lęgnacja, nowi lokatorzy, wakacyjny wyjazd… Jest wiele sytuacji, które 
zmuszają nas do rozstania z naszymi zielonymi przyjaciółmi. Jest też 
wiele rozwiązań, dzięki którym kwiaty mogą odnaleźć nowy dom. Jednym 
z nich jest Punkt Adopcji Roślin w Galerii Bronowice, który – po przerwie 
w funkcjonowaniu oraz zmianie lokalizacji – znów został otwarty. 
Jak pokazują badania, zieleń 
pełni w życiu każdego z nas 
ważną rolę i ma znaczący 
wpływ na nasz dobrostan. 
Stanowi też naturalną ozdobę 
pomiesz cz eń .  Eleganck i 
storczyk, dostojny skrzydło-
kwiat, majestatyczna hoja czy 
monstera, nazywana królową 
kwiatów doniczkowych, do-
pełniają każde wnętrze i nadają 
mu charakteru. Jednak nawet 
te zalety często przegrywają 
z  s y t uac ja m i  lo sow y m i , 
a niechciane lub zapomniane 
kwiaty lądują na śmietniku 
czy więdną w oknie. I właśnie 
na takie „przypadki” czeka 
Punkt Adopcji Roślin w Ga-
lerii Bronowice. Traf iające 
tu kwiaty otrzymują imiona, 
są podlewane, przesadzane 
(o ile wymaga tego sytuacja) 
– i oczekują na nowych wła-
ścicieli. Każdy może przyjść 
i  adoptow ać  w y bra nego 
doniczkowca.
- Trwają wakacje, przemiesz-
czamy się miejsca na miejsce, 
zmieniamy mieszkania. Nie 
zapominajmy o kwiatach – 
jeśli z jakichś powodów nie 
możecie Państwo odpowiedni 
się nimi zająć, apeluję o przy-

niesienie ich do Punktu Ad-
opcji Roślin w Galerii Bro-
nowice. Na miejscu można 
pozostawić je zupełnie za 
darmo. Kwiaty błyskawicznie 
znajdują nowe domy – zachęca 
Aleksandra Rzońca, Dyrektor 
Galerii Bronowice.
Punkt Adopcji Roślin w Ga-
lerii Bronowice niedawno ob-

chodził pierwszy rok swojej 
działalności. Obecnie funk-
cjonuje w nowej lokalizacji – 
na poziomie +1, przy wejściu 
do punktu Coworking. Działa 
w godzinach pracy obiektu. 
Adopcja oraz przekazanie 
kwiatów są darmowe. Do-
tychczas nowe domy znalazło 
ponad 300 kwiatów.

główny zainteresowany również 
uczestniczył w tych porządkach.  
Chodzi o to, by nie wyrzucać nic bez 
jego wiedzy i zgody, ale też nie wy-
ręczać go we wszystkim. Zwłaszcza, 
że podczas wakacji ma na to sporo 
czasu i nie wykorzysta wymówki „nie 
teraz, muszę odrobić lekcje” – radzi 
z uśmiechem ekspertka związana 
z marką KiK.  Krok drugi: reko-
nesans  Kiedy pokój zostanie po-
sprzątany, o wiele łatwiej zorien-
tować się, czego w nim brakuje lub 
czego jest za dużo. – Dzieci uwiel-
biają gromadzić drobiazgi, które 
mogą sprawiać wrażenie ciągłego 
bałaganu i zagracenia pomiesz-
czenia. Wszelkiego rodzaju kosze 
oraz kartonowe pudła to tani i prosty 
sposób na to, by ułatwić utrzymy-
wanie porządku w pokoju. Można 
je trzymać na podłodze, półkach czy 
szafie – wylicza specjalistka marki 
KiK.   Zanim stwierdzimy, że przy-
dałyby się nowe meble, być może 
wystarczy pokój przemeblować, 
a nawet czegoś się pozbyć, np. do-
stawianej szafki czy dodatkowego 
krzesła, które służą tylko do tego, by 
zostawiać na nich kubki po herbacie 
i ubrania, które powinny trafić do 
prania.    Jeśli jednak potrzebujemy 
dodatkowego mebla, nie bójmy się 
sięgać po niekonwencjonalne po-
mysły – szczególnie w przypadku 
wnętrz dla nastolatków. Prostym 
i niedrogim rozwiązaniem jest wy-
korzystanie drewnianych skrzynek, 
które można pomalować na do-
wolny kolor. Możemy z nich zrobić 
lekki i prosty regał, (stawiając jedną 
na drugiej dnem do ściany) albo 
szafka nocna przy łóżku (stawiając 
przy łóżku jedną skrzynkę, a na niej 
lampkę nocną).
 Krok trzeci: dekorowanie  Nieza-
leżnie od tego, czy mamy do czy-

nienia z nastolatkiem czy przedszko-
lakiem, dzieci potrzebują ładnych 
przedmiotów, których używanie 
czy nawet patrzenie na nie sprawi 
im przyjemność. Natomiast warto 
też pamiętać o tym, aby takie deko-
racje były też praktyczne – szcze-
gólnie, jeśli nie mamy zbyt dużo 
przestrzeni. – Wymiana pościeli na 
„bardziej dorosłą” albo przeciwnie – 
bajkową i kolorową – to natychmia-
stowy sposób na odmianę charakteru 
wnętrza. Kilka ozdobnych haczyków 
na ścianie może pomóc w utrzy-
maniu porządku i oszczędzić nam 
nerwów, by podczas roku szkolnego 
nie potykać się o zostawiony na pod-
łodze plecak. A może nasz nastolatek 
uporczywie odmawia odsłaniania 
zasłon czy rolet? Wymieńmy je na 
lżejsze i jaśniejsze, pokój od razu 
wyda się mniej ponury – podpowiada 
ekspertka KiK i dodaje: dobrym 
pomysłem jest także umieszczenie 
w dziecięcym pokoju lustra – nie 
tylko powiększy optycznie pokój, 
ale będzie przydatne do pierwszych 
eksperymentów ze stylem albo stro-
jenia min i wyprawiania dziecięcych 
harców.

Czy jest coś, czego lepiej unikać 
w dziecięcych pokojach? Tak – 
żywych roślin i… głośników. Te 
pierwsze najprawdopodobniej 
zmarnieją, bo dzieci mają mnóstwo 
ciekawszych rzeczy niż pamiętanie 
o podlewaniu kwiatów. W drugim 
przypadku chodzi oczywiście 
o hałas. Zamiast głośnika, bardziej 
przydatne mogą się okazać wygodne 
i ładne słuchawki z długim kablem 
– tak, żeby dziecko mogło w nich 
oglądać i ulubiony serial, i rozmawiać 
z przyjaciółmi, i nawet tańczyć, jeśli 
będzie mieć na to ochotę. A przecież 
o to właśnie chodzi – by było nie 
tylko ładnie, ale przede wszystkim 
funkcjonalnie! 

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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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 najpopu-
larniejszych serwisów interne-
towych, który umożliwia bez-
płatne umieszczanie i komento-
wanie filmów. Historia powstania 
serwisu jest doskonałym przy-
kładem fascynującego rozwoju 
startupów technologicznych. 
YouTube został stworzony przez 
trójkę młodych przyjaciół, którzy 
w niespełna rok doprowadzili 
serwis do takiego rozwoju, że 
mogli go odsprzedać za niebo-
tyczną 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 ka-
nałów, 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 archi-
tekturze, urbanistyce i szeroko 
rozumianej sztuce.  Twórcy 
z prawdziwą pasją odkrywają 
przed widzami tajniki architek-
toniczne jak i historyczne wy-
branych obiektów i całych miast. 
Na kanale znajdziemy fascynujące 
odcinki dotyczące historii sztuki, 
życiorysy wybranych twórców jak 
i analizy dzieł oraz podane z de-
talami opisy polskich i zagra-
nicznych 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 hu-
morem. Źródłem analizowanych 
przez nią zagadnień językowych są 
komentarze widzów i własne ob-
serwacje. Często również porusza 
kwestie języka potocznego, przy-
bliżając zawiłości różnych zjawisk 
i tendencji lingwistycznych. 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 przy-
stępny sposób, co tydzień przed-
stawia nowe zagadnienia, sku-
piając 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 prowa-
dzących – 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 wi-
dzenia. Na kanale, można znaleźć 

ponad 500 recenzji zarówno no-
wości kinowych, jak i reprezen-
tantów 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 
psychologiczną. Zamieszczane 
treści w przystępny sposób przy-
bliżają możliwości psychologii 
w rożnych dziedzinach życia za-
równo prywatnego, jak i zawo-
dowego. Projekt prowadzony jest 
przez wykładowców Uniwersytet 
SWPS i z pewnością będzie in-
teresujący dla każdego, kto jest 
ciekawy siebie i swojego otoczenia. 
W ostatnim czasie pojawiło się 
również wiele tematów dotyczących 
radzenia sobie z okresem kwaran-
tanny oraz pracy zdalnej jak i nauki 
w domu. Wywiady i wykłady na-
grane na uczelni można słuchać za-
równo online jak i offline.

 v sckipgz.zabierzow.org.pl
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM: 
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką  

w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań marketin-

gowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej 
• Załatwiamy wszystkie dokumenty, niezbędne do zakupu/sprzedaży  

nieruchomości będącej w ofercie naszego Biura
• Nowość! Oferujemy pomoc w załatwieniu dokumentów niezbędnych do zakupu/

sprzedaży nieruchomości nie będących w ofercie naszego Biura
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,  

agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Nowość! Załatwiamy kredyty hipoteczne (lub gotówkowe) na sfinansowanie zaku-

pu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko nieruchomości 
będących w ofercie naszego Biura)

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, uka-
zującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka 
Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego” 

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych branżo-
wych portali internetowych

• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

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

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

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

Konkurs “Praca dawniej” - 
wyślij stare zdjęcie z pracy 
 i zdobądź cenne nagrody!

Celem konkursu jest zebranie jak najciekawszych zdjęć przedstawia-
jących codzienność w zawodzie wykonywanym w ubiegłych dekadach. 

Zgłoszeń należy dokonywać online poprzez podany formularz:  
https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior-zgloszenie

Można przesłać maksymalnie 3 fotografie związane  
z dawną pracą wraz z opisem. Zgłoszeń mogą dokonywać  

zarówno seniorzy, jak i bliscy w ich imieniu. 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 września 2020 r.   
Zapraszamy do fotograficznej zabawy, do wygrania atrakcyjne  

nagrody: telefony komórkowe, kursy komputerowe (strefakursow.pl), 
książki oraz praktyczne gadżety.

Konkurs w całości przeprowadzany jest bezpieczną drogą internetową. 
Szczegóły regulaminu można znaleźć pod adresem:  

https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior

Źródło: www.jerzmanowice-przeginia.pl



4 Informacje, Reklamy

Dobre serce żebraka
Dawno, dawno temu, obok zamku Tenczyn żył biedny 
żebrak. Miał na imię Tadeusz. Marzył o tym, żeby zostać ry-
cerzem i mieszkać na zamku. Pewnego razu, gdy wyszedł 
rano na dwór by pójść do swojego małego ogródka zebrać 
marchewki i pomidorki na śniadanie, zauważył starszą 
kobietę, która akurat się przewróciła. Tadeusz podszedł 
i pomógł jej się podnieść. A ona do niego powiedziała :

- Dobry człowieku, pomogłeś 
mi się podnieść. A ty o czym 
marzysz?
- Ja?
- Tak ty.
- Ja marzę o zostaniu rycerzem, 
i żeby moja żona i dzieci za-
mieszkali na zamku.
Starsza kobieta za dobre serce 
Tadka zdradziła mu tajemnicę, 
gdzie znajduje się skarb. Tadek 
nie wierzył w to co słyszy. Ko-
bieta wysłała go na Buczynę pod 
krzyż. Miał się tam zjawić za dwa 
dni, w nocy o godzinie 11.00. 
Tadek po dwóch dniach wybrał 
się pod krzyż. Gdy dotarł na 
miejsce było strasznie i ciemno, 

ale gdy wybiła 11.00 księżyc 
wyszedł zza chmur. Zrobiło się 
jaśniej, a Tadek ujrzał skrzynię. 
W środku znalazł perły, monety 
i złoto. Dzięki temu skarbowi 
mógł spełnić swoje marzenia. 
Gdy hrabia Tadeusz rok później 
siedział w swojej komnacie i pa-
trzył przez okno, zobaczył ko-
bietę, która idąc drogą poma-
chała do niego. Zbiegł na dół 
żeby staruszce podziękować, 
ale kobiety już nie było. Zrobiło 
mu się smutno, że nie może jej 
podziękować.

 v Kinga Babiuch 
Szkoła Podstawowa  

w Tenczynku, kl. III a 
rok szk. 2019/2020

KGW Tenczynianki i OSP Tenczynek z pomocą dla powodzian w Łapanowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku i strażacy z OSP Tenczynek w dniach 17-22 lipca 2020 r. przeprowadzili 
akcję pomocy dla powodzian z Łapanowa, miejscowości w województwie małopolskim. Zorganizowano 
zbiórkę materiałów budowlanych, o które prosił Wójt Łapanowa po dużej powodzi, która nawiedziła miej-
scowość w ostatnim czasie.
Akcję wsparło wiele firm z Gminy 
Krzeszowice: INSTALTERM 
Sy s t e my  G r z e w c z e  i  Bu-
dowlane p. Życki Krzeszowice, 
P.H.U. TERMO-GAZ A. Sęk 
Spółka Jawna Wola Filipowska, 
BOSTAR Sp. z o.o. Tenczynek, 
K-SYSTEM Biuro Handlowo-
-Ubezpieczeniowe K. Kowalczyk 
Krzeszowice, F.H. BUD-POL 
Barbara Ślusarczyk Krzeszowice, 
F.H. ROMAR-BIS Centrum 
Dociepleń Sanka, Zgromadzeniu 
Sióstr Miłosierdzia w Tenczynku 
oraz indywidualni sponsorzy 
i mieszkańcy Tenczynka. Dary 
przewiozła nieodpłatnie Firma 

p. Pawła Wielgosza z Rudna 
CONCEP T EIENDOM - 
DOMY DREWNIANE pod-
stawiając samochód z przyczepą 
oraz kierowca Prezes OSP Rudno 
i Sołtys p. Rafał Piechota.
Dary trafiły do Gminy Łapanów 
23 lipca, a przewiozły je osobiście 
Prezes OSP Tenczynek Alicja 
Gaj i Wiceprzewodnicząca Koła 
Gospodyń Tenczynianki Ma-
rzena Kubin. Przedstawiciel 
Urzędu Gminy Łapanów p. Mi-
rosław Drożdż w otoczeniu stra-
żaków odebrał towar dziękując 
za dary dla poszkodowanych 
mieszkańców.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy pomogli prze-
prowadzić akcję, a szczególnie 
wszystkim sponsorom.

 v Tekst i zdjęcia: KGW 
Tenczynianki

Paszyńska M. : Dwa światła
Inspirowana faktami opowieść o przyjaźni starego 
mistrza, kompozytora i profesora muzyki oraz 
małego żydowskiego chłopca, który okazuje się 
geniuszem. Chłopiec, który po wojnie został lau-
reatem Konkursu Chopinowskiego i zrobił wielką 
karierę pianistyczną, nigdy nie zapomniał o tym, 
co przeżył w warszawskim getcie.

Mróz R. : Lot 202
Startujący z Okęcia dreamliner do Toronto gości na 
swoim pokładzie premiera Patryka Hauera. Zaraz 
po starcie samolot zostaje porwany przez grupę 
uzbrojonych i bezwzględnych terrorystów. Tym-
czasem w Opolu zostaje znaleziony samobójca, 
który zakończył swoje życie w iście makabryczny 
sposób. Wkrótce okazuje się, że śmierć w Opolu 
ściśle powiązana jest z porwanym samolotem…

Koper S. : Nobliści skandaliści
Sławomir Koper z właściwą sobie swadą i po-
czuciem humoru, szczerze i bez cenzury przed-
stawia polskich noblistów: "Zawsze lubiłem odbrą-
zawiać wybitne postacie – każdy ma bowiem swoje 
wady. Ta książka będzie dla Czytelników ogromnym 
zaskoczeniem".

Coben H. : O krok za daleko
To historia, która nie wybija się poza ramy gatunku, 
choć autor wplata w fabułę tajemnice z przeszłości, 
rodzinne problemy, narkotyki, sektę i serię maka-
brycznych zbrodni. Jak przystało na Cobena, to 
książka wciągająca i zwieńczona wybornym, sa-
tysfakcjonującym suspensem.

Frączek A. : Rany Julek! O tym, jak Julian 
Tuwim został poetą

Rany Julek! to napisana z wigorem historia dzie-
ciństwa Juliana Tuwima. Znajdziecie tu wiele 
historii z jego życia poprzeplatanych wierszami 
i żartami. A wszystkie tak barwne i wybuchowe, 
jak mikstury chemiczne małego Juliana.

Riley L. : Pokój motyli
Tę powieść czyta się jednym tchem – bywa ro-
mantycznie, bywa wzruszająco, bywa okrutnie. 
Autorka przyciąga uwagę czytelnika, maluje 
obrazy z przeszłości, fascynujące portrety osób, 
które zabrał bieg historii. A nad wszystkim czuwa 
rodzinna posiadłość. Niemy bohater tej opowieści, 
świadek wzlotów i upadków, chwil szczęścia i tra-
gedii, złamanych serc i odnalezionej nadziei.

Webb H. : Hyzio, piesek ze schroniska
W ramach szkolnego projektu Klara odwiedza 
lokalne schronisko dla zwierząt i spotyka pieska 
przypominającego charta. Dziewczynka zaczyna 
marzyć o przygarnięciu szczeniaczka, któremu 
nadaje imię Hyzio. Książki z serii "Zaopiekuj się 
mną" uczą dzieci wrażliwości, empatii i odpo-
wiedzialności. To wzruszające teksty o przyjaźni 
między dziećmi a zwierzętami. Idealne książki dla 
wszystkich dzieci, które marzą o kocie lub psie.

Knedler M. : Położna z Auschwitz
"Położna z Auschwitz" to dramatyczna opowieść 
inspirowana bohaterskim losem Stanisławy Lesz-
czyńskiej. Polska położna odebrała w Auschwitz 
ponad 3 000 porodów, podczas których nie umarło 
żadne dziecko, żadna kobieta.

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Wypożyczaj i czytaj 
ebooki bez limitu

nowa usługa  
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

Półkolonia na LKS Victorii Zalas
W dniach 20 - 24 lipca 2020 r. odbyła się letnia półkolonia organizowana przez LKS Victoria Zalas. 
Udział wzięli ochotnicy, chcący poćwiczyć swoją sprawność fizyczną. Młodzi piłkarze uczestniczyli 
w treningach i zajęciach na terenie klubu. Brali udział w wykładzie z zakresu dietetyki, nauczyli się 
podstawowych słów w języku francuskim z kategorii piłki nożnej. 
Nie zabrakło wyprawy, jaką 
była piesza wycieczka na zamek 
Tenczyn w Rudnie. Młodzież 
skorzystała również z zajęć spraw-
nościowych w parku rozrywki 
GOkidz w Krakowie. Wielką 
atrakcją półkolonii był pokaz stra-
żacki przez OSP Grojec.
Trenerzy: Wiktoria, Witek 
i Marcin wykazali się cier-
pliwością, wyrozumiałością, 
okazali swoje dobre serca dla 
dzieci. Uczestnikom pięknie 
prezentującym się w strojach 
sportowych otrzymanych od 
firmy Lis-bud, towarzyszyła 
wymarzona pogoda, mieli za-

pewnioną przez Blachprof il 
ochronę przed słońcem, dzięki 
podarowanym czapeczkom. 
Półkolonię letnią na LKS Vic-

torii Zalas wspomagała Gmina 
Krzeszowice.
Były to dni wielkich emocji, 
aktywności fizycznej, wrażeń 

i niezapomnianej piłkarskiej 
zabawy.

 v Tekst: Urszula Florian 
Foto: Klaudia Augustynek 
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Tropikalne wzory na upalne dni – jak je nosić?
Kiedy w 2000 roku Jennifer Lopez pojawiła się na rozdaniu nagród Grammy w zielonej sukience w tropikalny wzór od Versace, modowy 
świat oszalał. 20 lat później egzotyczne printy obserwujemy na ulicy – weszły do letniego kanonu modowego, dając nam kolejną okazję do 
czerpania radości z tworzenia barwnych stylizacji. Zobacz, jak je nosić i z czym łączyć, bo pasują absolutnie do każdej sylwetki!
Egzotyczne liście monster i paproci, kolorowe papugi, wielo-
barwne kwiaty i zwierzęce wzory to kwintesencja tropikalnego 
stylu w modzie. Energetyczne odcienie limonki i zieleni, soczysty 
pomarańcz i nieco vintage'owy brąz to miła odmiana po pastelowej 
i delikatnej wiośnie. Modowe lato jest bardziej odważne i pozwala 
na odrobinę szaleństwa. Tropikalne wzory idealnie wpisują się 
w klimat wakacji i oddają luz, który możemy poczuć w nadmorskich 
kurortach – liczy się relaks, wolność i dobry nastrój. 

Nie tylko na plażę…
Plażowa moda od wielu lat ma się świetnie i coraz dalej zapuszcza 
swoje „macki” – słomkowy kapelusz na głowie w środku miasta 
czy wygodne klapki do letniej sukienki już nikogo nie dziwią. Po-
dobnie sprawa wygląda z odzieżą w tropikalne wzory – koszulkami, 
sukienkami o długości maxi czy kombinezonami na ramiączkach. 
Wystarczy tylko pozwolić sobie na odrobinę swobody.
– Wakacje to odskocznia od rzeczywistości i czas na złapanie od-
dechu. W tym roku szczególnie mocno odczuwamy potrzebę wy-
poczynku, co jest naturalne po trudnym czasie izolacji, dlatego 
zafundujmy sobie ten komfort także w stroju. Moda wakacyjna 
jest pełna luzu, kolorów i tropikalnych wzorów. Nieprawdą jest 
twierdzenie, że egzotyczne printy pasują jedynie do nadmorskich 
miejscowości i plaż – oczywiście idealnie komponują się taką sce-
nerią, ale równie dobrze sprawdzą się także na co dzień. Outfity 
z tropikalnym akcentem mają zielone światło przy wszelkich nie-
zobowiązujących spotkaniach – takich jak kawa na mieście czy grill 
u znajomych – komentuje ekspertka marki KiK.

Z czym nosić tropikalne wzory?
Niektórzy mogą podchodzić z dużą dozą niepewności do nagro-
madzenia kolorów i intensywnych motywów, które według nich 
zdominują stylizację. Tak się nie stanie, jeśli będziemy pamiętali 
o prostej zasadzie – wszędzie trzeba zachować umiar. 
– Wbrew pozorom komponowanie stylizacji z tropikalnym ak-
centem nie jest trudne – musimy jedynie pamiętać o przeciwwadze. 
Dla przykładu: jeśli góra jest egzotyczna, kolorowa i bardzo waka-
cyjna, dół powinien być zachowawczy. Jaki odcień dołu wybrać? 
Tutaj z pomocą przyjdzie nam odzież z tropikalnym wzorem, na 
którą składa się konkretna gama barwna. Wybierzmy z niej jeden 
kolor, który zastosujemy w gładkiej, stonowanej wersji. Dzięki 
temu uzyskamy duet idealny. Dobrze sprawdzą się też neutralne 
barwy: beże, kremy, kolor jeansu, odcienie bieli czy zieleń w typie 
khaki. Warto pamiętać, aby nie przedobrzyć z dodatkami – bogatą 

biżuterią czy makijażem. Wakacyjny look to swoboda – do tropi-
kalnej sukienki wystarczą okulary, wygodne klapki i pleciona li-
stonoszka. Nic więcej! – tłumaczy stylistka związana z marką KiK. 

Tropiki w modzie plus size
Opinii na temat wzorzystych strojów przy pełniejszych kształtach 
jest bardzo wiele. Prawda jest taka, że jedne służą takiej sylwetce, 
inne niestety podkreślają to, co chcemy zatuszować. Należy pa-
miętać o tym, że wszystko zależy od wielkości wzoru – korzystne 
dla pełniejszych kształtów będą drobniejsze listki czy bardziej re-
gularne i delikatne wzory kwiatowe. Lepiej zrezygnować z wiel-
koformatowych printów, które mocniej skupiają na sobie uwagę.

Tropikalne wzory na lato pokochają nie tylko miłośniczki róż-
norodności i koloru. To propozycja dla wszystkich, bo nie ma nic 
fajniejszego niż wakacyjna stylizacja pełna luzu, okraszona dobrym 
humorem i uśmiechem. O to właśnie chodzi w modzie – żeby się nią 
bawić i czerpać z tego przyjemność. Jaki z tego wniosek? Nie bójmy 
się tropikalnych motywów w casualowych stylizacjach!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

ODWODNIONA I SUCHA SKÓRA TO PROBLEM NIE TYLKO LATEM

Czynniki zewnętrzne to:

• Wysoka temperatura
• Klimatyzacja

• Opalanie
• Brak lub niewłaściwa pielęgnacja 

• Kosmetyki wysuszające zawierające alkohol oraz SLS-y

Czynniki wewnętrzne to:

• Zaburzenia genetyczne
• Choroby nerek, cukrzyca

• Atopowe zapalenie skóry
• Choroby tarczycy

• Łuszczyca
Jeżeli zaobserwujemy u siebie poszarzałą karnacje, brak elastycz-

ności, skórę osłabioną i wiotką, trądzik, zatkane pory, szorstkość, 
preparat, który stosujemy szybko się wchłania i pomimo to dalej 

czujemy brak nawilżenia, to są to oznaki odwodnienia skóry.

Aby polepszyć kondycje skóry, należy zadbać o nią, stosując odpo-
wiednią pielęgnacje. Należy stosować kosmetyki bogate w składniki 
aktywne oraz przede wszystkim kwas hialuronowy.

Zapraszamy wszystkie Panie na konsultacje, odnośnie pielęgnacji 
skóry oraz dobór odpowiednich kosmetyków.  Szczególnie latem 
polecamy linie Hyaluron 3D Line. W skład pielęgnacji domowej 
wchodzą krem, mleczko, tonik, peeling oraz serum.

Hyaluron 3D Cream - ultra-nawilżający krem  
z 3 rodzajami kwasu hialuronowego

Krem ekstremalnie nawilżający, polecany w szczególności dla skóry 
suchej, odwodnionej, dojrzałej. Receptura preparatu łączy w sobie siłę 
działania trzech unikatowych i całkowicie innowacyjnych składników 
aktywnych. Cristalhyal znacząco poprawia żywotność komórek, redu-
kuje zniszczenia DNA oraz hamuje procesy zapalne wywołane stresem 
oksydacyjnym, dodatkowo tworzy na powierzchni skóry barierę ochronną 
ograniczającą TEWL (czyli ucieczce wody z naskórka). Krem ma niezwykłą 
zdolność do magazynowania wody, idealnie dopasowuje się do profilu 
zmarszczek, wypełnia je, dając efekt promiennej, napiętej i wyraźnie 
młodszej skóry.

Hyaluron 3D Milk  - ultra-nawilżające mleczko  
do demakijażu z 3 rodzajami kwasu hialuronowego

Nowoczesna technologia, trójwymiarowe efekty nawilżania! To inno-
wacyjny preparat, który doskonale usuwa makijaż, oczyszcza pory 
skóry, a dzięki unikatowej kompozycji trzech składników aktywnych 
głęboko nawilża skórę i perfekcyjnie ją wygładza. Skóra jest tym samym 

optymalnie przygotowana do 
przyjęcia substancji aktywnych 
zawartych w produktach apliko-
wanych w trakcie zabiegu. 

Hyaluron 3D Peeling - hialu-
ronowy peeling mechaniczno 
- enzymatyczny o działaniu 
wygładzającym i nawilżają-
cym

Papaina rozpuszcza połączenia 
międzykomórkowe,  a wulkanicz-
ny perlit mechanicznie oczyszcza 
skórę. Kwas hialuronowy wiąże 
cząsteczki wody, tworząc na 
powierzchni skóry film, który 
intensywnie ją nawilża i nadaje 
miękkość. Olej z awokado odży-
wia i intensywnie pielęgnuje skórę pozostawiając ją gładką i jedwabiście 
miękką. Peeling polecany jest szczególnie dla skóry suchej, odwodnionej 
oraz łuszczącej.

Spray Hyaluron

Kwas hialuronowy w postaci lekkiego, odświeżającego sprayu. Dedy-
kowany do codziennej pielęgnacji cery narażonej na szkodliwy wpływ 
suchego powietrza, wiatru i słońca. Szczególnie przydatny dla osób 
przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych. 
Zawarty w produkcie kwas hialuronowy nawilża i odmładza skórę, czy-
niąc ją gładką i jędrną, zapobiegając jednocześnie utracie wody przez 
naskórek. Woda termalna odświeża, koi i dodaje blasku nawet najbardziej 
zmęczonej skórze. Produkt idealnie sprawdza się do odświeżenia skóry 
w ciągu dnia, pozostawiając makijaż w nienaruszonej formie.

Wszystkie profesjonalne kosmetyki Clarena dostępne są w naszym 
certyfikowanym Salonie. 

Serdecznie zapraszamy  
Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Sucha skóra, a nawet odwodniona to bardzo poważny problem. Taki stan nie dotyczy tylko 
skór wrażliwych oraz delikatnych, ale również tłustych. Istnieje bardzo wiele powodów przez  
które nasza skóra traci wodę. Możemy je podzielić na czynniki zewnętrze oraz wewnętrzne.

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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Trwa konkurs dla zaczytanych na wakacjach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie

Wszyscy jesteśmy spragnieni odpoczynku i spędzenia czasu 
w jakimś urokliwym  miejscu. A  że o książkach wiemy prawie 
wszystko, to mamy świadomość, że również  książka  „chce 
wyjechać na wakacje”.
Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz zachę-
cenie osób w różnym wieku do wyjścia z domu i czynnego 
spędzania czasu w wakacje.

Prace konkursowe można jeszcze nadsyłać do 
30.08.2020 r.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie oryginalnego 
zdjęcia, prezentującego książkę na wakacjach.
W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, które 
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przy-
padku udziału osoby niepełnoletniej, do pracy konkursowej 
konieczne jest dołączenie wypełnionej i zeskanowanej zgody 
rodziców na udział dziecka w konkursie.
Zdjęcie konkursowe należy zapisać w formacie jpg lub png 
i przesłać na e-mail: gbpzabierzow@gmail.com wraz z danymi 
autora zawierającymi: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 
(miejscowość), e-mail oraz telefon kontaktowy. W przypadku 
osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda na udział w kon-
kursie.
Z regulaminem konkursu można zapoznać się w linku na 
stronie www.zabierzow.org.pl

Muzyka Zaklęta w Drewnie 
– koncerty online

Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na 
Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, który 
jest propozycją na spędzenie w niezwykłej atmos-
ferze letnich piątków.
Szlak Architektury Drewnianej 
prowadzi przez Racławice. 
W centrum miejscowości, na 
pagórku, otoczony wieńcem 
starych drzew stoi urokliwy 
kościół paraf ialny pw. Naro-
dzenia NMP w Racławicach. 
Wnętrze ma bez wątpienia mu-
zealny charakter, a jego historię 
można poznać na spotkaniu 
z przewodnikiem który czeka na 
Państwa w weekendy od piątku 
do soboty w godzinach 9.00 - 
18.00 i w niedziele w godzinach 
12.00 - 17.00.
W wybranych obiektach Szlaku 
Architektury Drewnianej od-
bywają się koncerty, które można 
oglądać online w piątki od 10 
lipca do 18 września. Program 
jest różnorodny, oprócz muzyki 
dawnej proponuje współczesne 
brzmienia i daje możliwość obej-
rzenia widowisk tanecznych.

Koncerty można oglądać na 
kanale: https://www.youtube.
c om /c h a n ne l / UC e -g a j5-
-UOAAB9fNz4OeWTA
Harmonogram koncer tów 
znajdą Państwo na: http://www.
drewniana.malopolska.pl/
W dobie pandemii korona-
wirusa koncert online to bez-
pieczny sposób na doświadczenie 
przygody z kulturą i sztuką.

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

Fasada Roku 2020 – zgłoszenia na półmetku
Już niespełna trzy miesiące zostały architektom, inwestorom i wykonawcom na zgło-
szenie projektu do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Fasada Roku, który 
nie tylko stanowi rozstrzygnięcie krajowych zmagań, lecz także szansa na zdobycie 
międzynarodowej 
sławy. 
Domy jednorodzinne, osiedla 
mieszkaniowe, biurowce, bu-
dynki użyteczności publicznej, 
odrestaurowane zabytki – mijamy 
je codziennie, często nawet nie za-
uważając ich kunsztu. Konkurs 
Fasada Roku już od 14 lat zmienia 
to podejście, uwrażliwiając na 
piękno architektury współtwo-
rzącej krajobraz polskich miast 
i miasteczek. Nagradza ciekawe 
realizacje, podkreślając rolę ele-
wacji w kształtowaniu jakości 
budynku oraz jego otoczenia 
i stanowi doroczny przegląd ak-
tualnych trendów budowlanych. 
Tegoroczna edycja wystartowała 1 
kwietnia br. pod honorowym pa-
tronatem Izby Architektów Rze-
czypospolitej Polskiej (IARP) oraz 
Fundacji Twórców Architektury 
(FTA). W pierwszych trzech mie-
siącach przyjmowania zgłoszeń na 
starcie zameldowało się już ponad 
100 elewacji. Historia podpowiada 
jednak, że ta liczba będzie wciąż 
rosła – w końcu dopiero minęliśmy 
półmetek.

Zgłoś obiekt…
Do rywalizacji można zgłosić 
każdy obiekt, którego elewację 
wykończono kompletną techno-
logią Baumit i miało to miejsce 
w okresie od 01.01.2019 r. do 
30.09.2020 r. Jest na to czas do 
końca września br. Tradycyjnie 
już obiekty będą klasyfikowane 
w pięciu kategoriach: budynek 
jednorodzinny, budynek wie-
lorodzinny, budynek niemiesz-

kalny, budynek po termomoder-
nizacji oraz budynek zabytkowy 
po renowacji. 

… i zawalcz o nagrody!
Co trzeba zrobić, by dany obiekt 
znalazł się na liście uczestników? 
Oczywiście dokonać jego zgło-
szenia. Wystarczy wypełnić for-
mularz elektroniczny na stronie 
konkursu, by dołączyć do zabawy 
i dać sobie szansę na wygranie 
10 000 zł. Szczęśliwcy, którzy 
zwyciężą w swoich kategoriach na 
poziomie krajowym, wejdą auto-
matycznie do gry na wyższym po-
ziomie, dołączając do obsady mię-
dzynarodowej odsłony zmagań – 
Baumit Life Challenge, w ramach 
których będą walczyć o tytuł Eu-
ropejskiej Fasady Roku. Wyższa 
stawka to też oczywiście jeszcze 
wyższa pula nagród.
O tym, kto otrzyma taką szansę, 
jeszcze w tym roku zdecyduje 
profesjonalne jury, w którym 
jak co roku zasiadają uznani ar-
chitekci, a także przedstawiciele 
branży budowlanej oraz mediów. 

Pretendenci do tytułu będą oce-
niani pod względem kolorystyki 
oraz struktury. Równie ważne 
będą także detale architekto-
niczne i korelacja z otoczeniem, 
a w przypadku budynków zabyt-
kowych – odniesienie do histo-
rycznej tradycji. 

Głosowanie internautów
Niezależnymi arbitrami będą 
również internauci, którzy 
stworzą swój własny ranking 
fasad, oceniając kandydatów za 
pośrednictwem strony www.fasa-
daroku.baumit.com. Głosowanie 
już się rozpoczęło i potrwa do 30 
października br. W tym roku 
przyświeca mu nowa formuła. 
Ocenić można dowolną liczbę 
obiektów, przyznając swoim 
głosom wagi od 1 do 5, w zależ-
ności od tego, który obiekt podoba 
nam się bardziej od pozostałych. 
Realizacje, które zajmą pierwsze 
miejsce w swojej kategorii, zo-
staną uhonorowane „wyróż-
nieniem internautów”.

Jeśl i zatem wykańczal iście 
ostatnio elewację materiałami 
Baumit, i jeszcze nie dokona-
liście zgłoszenia, z pewnością 
warto o tym pomyśleć – może to 
być początek wspaniałej przygody. 
Powodzenia!
Patronat Honorowy nad kon-
kursem Fasada Roku 2020 
sprawuje Izba Architektów Rze-
czypospolitej Polskiej (IARP) oraz 
Fundacja Twórców Architektury 
(FTA). Ideę wspierają także media 
branżowe, w tym redakcje takich 
periodyków jak: „Architektura-
-Murator”, „Budujemy Dom”, 
„ekspertbudowlany”, „Izolacje”, 
„murator”, „Renowacje i Zabytki” 
i „Zawód:Architekt” oraz portali 
internetowych: 4budowlani.pl, ar-
chimania.pl, architektura.info, ar-
chitekturadzisiaj.pl, budnet.pl, che-
miabudowlana.info, infoarchitekta.
pl, muratorplus.pl, sztuka-archi-
tektury.pl czy w-a.pl.

 v www.fasadaroku.baumit.com  
www.baumit.com 

www.facebook.com/
BaumitPolska

Ciesz się smakiem zimnych lodów i gorącej kawy – bez bólu zębów!
Słodki sorbet truskawkowy czy rożek o smaku słonego karmelu z bitą śmietaną i polewą czekoladową? Wybór wydaje 
się być trudny, ale nie dla osób cierpiących na nadwrażliwość zębów – oni rezygnują z każdego smaku i typu lodów. 
I z mrożonej herbaty, zimnej lemoniady, gorącej kawy i słodyczy. Powód? Odsłonięte kanaliki zębinowe, które reagują 
bolesnością na bodźce termiczne, mechaniczne i chemiczne. Jak sobie z tym poradzić?
Lato w pełni, ogródki kawiarniane 
i lodziarnie zapraszają po przyjemną 
ochłodę. Aż trudno uwierzyć, że dla 
kogoś może to być powód do dys-
komfortu, jednak tak właśnie jest 
– dla osób zmagających się z nad-
wrażliwymi zębami to bywa naj-
trudniejszy czas w roku. Żar leje się 
z nieba, a za rogiem czeka przyjemne 
i słodkie orzeźwienie, na które nie 
mogą sobie pozwolić. Wystarczy 
jeden łyk mrożonej kawy, jedno 
muśnięcie lodów, by na twarzy po-
jawił się grymas bólu, a w głowie 
zaświtała myśl, że jednak nie był 
to dobry pomysł i lepiej tego nie 
powtarzać. Zmarnowane plany 
i kiepskie samopoczucie? Trudno, 
ważne żeby nie bolało.

Ja, ty, on i ona

Choć o problemie nadwrażliwych 
zębów nie usłyszymy w telewi-
zyjnych spotach reklamowych 
tak często jak o próchnicy czy mi-
grenach, to z dolegliwością zmaga 
się aż co 4 osoba na świecie – za-
równo nastolatkowie, jak i osoby 
dojrzałe do 65 roku życia. Na nad-
wrażliwość są bardziej narażone ko-
biety, szczególnie w okresie ciąży, 
osoby będące w procesie zdrowienia, 
pracujące w szkodliwych warunkach 
czy zmagające się ze stresem. Skalę 
problemu bardzo dobrze znają den-
tyści, do których zgłaszają się pa-
cjenci z bolącymi zębami – niektórzy 
zmagają się z nadwrażliwością 
zębów okresowo, inni – walczą z nią 
przez całe życie.
U większości scenariusz jest taki sam 
– ostry, przeszywający ból pojawia 
się zaraz po wypiciu lub zjedzeniu 
gorących lub zimnych posiłków. 
Oprócz reakcji na gorące i zimne, 
ostre kłucie towarzyszy także 
wyrazistym smakom – słodkim 

i kwaśnym. Okrojone menu to 
jednak niejedyny problem – zęby 
bolą przy codziennym szczotko-
waniu (na skutek użycia szczoteczki 
o zbyt twardych włóknach), a nawet 
podczas wdychania mroźnego po-
wietrza. „Winowajcą” są odsłonięte 
kanaliki w zębinie, w których za-
kończenia nerwowe są silnie wy-
czulone na różne bodźce. Nad-
wrażliwość szyjek zębowych może 
wynikać ze stanu zapalnego dziąseł, 
stosowania zabiegów wybielania 
i scalingu, bruksizmu (nieświa-
domego zgrzytania zębami) czy 
chorób przyzębia.

Dobre praktyki 

Dobra wiadomość jest taka, że 
z bólem nadwrażliwych zębów 
można walczyć. Zanim wytoczymy 
najpotężniejsze działa, warto zacząć 
od dobrych praktyk, których stoso-
wanie może złagodzić bolesność, 
a w niektórych przypadkach nawet 
ją wyeliminować. Oczywiście 
wszystko zależy od skali problemu, 
jednak warto spróbować. Naczelną 
zasadą jest odpowiednia dbałość 
o higienę jamy ustnej, której efektem 
będą zdrowe, niepodrażnione 
dziąsła. Jak to zrobić? Wystarczy, że 
zamiast sięgać po jakąkolwiek pastę 
do zębów, wybierzemy produkt na 
bazie fluoru, uzupełniając go płu-
kanką do jamy ustnej, które możemy 
stosować wymiennie. To samo tyczy 
się wyboru szczoteczki do zębów – 
ta z miękkimi włóknami będzie 
dobrym wyborem. Ostatnią kwestią 
jest technika szczotkowania zębów 
–spróbujmy wykonywać delikatne, 
powolne i „wymiatające” ruchy. 
Warto zwrócić uwagę także na to, 
co jemy, eliminując kwasotwórcze 
i drażniące produkty – np. owoce cy-
trusowe czy napoje gazowane. Jeśli 

trzymanie się tych kilku zasad nie 
przyniesie efektów, a ból będzie taki 
sam, warto zastosować profesjonalne 
środki medyczne do znoszenia nad-
wrażliwości zębiny.

Z wizytą w aptece

Silny ból nadwrażliwych zębów 
wymaga zdecydowanych kroków 
i zastosowania profesjonalnych pre-
paratów medycznych. Green Or to 
żel stomatologiczny, który ma swoje 
stałe miejsce w gabinetach denty-
stycznych – stosują go specjaliści 
i często polecają swoim pacjentom 
w terapii domowej. Dzięki zasto-
sowaniu formuły znanej z profesjo-
nalnych preparatów modyfikujących 
powierzchnię zębiny żel przynosi 
ulgę już po 15 sekundach od apli-
kacji. To efekt trójfazowego dzia-
łania – remineralizacji szkliwa i za-
mknięcia odsłoniętych kanalików 
zębowych, złagodzenia wrażliwości 
zakończeń nerwowych i zahamo-
wania rozwoju bakterii. Poręczne 
opakowanie i łatwa aplikacja spra-
wiają, że można mieć go zawsze 
pod ręką, kiedy nadwrażliwość 
zaatakuje. 

Nie warto wyrzekać się słodkości, 
pysznych lodów czy gorącej kawy 
tylko dlatego, że może to wywołać 
ból zębów. Lepszym rozwiązaniem 
jest podjęcie walki z nadwrażli-
wością przy pomocy wszystkich 
możliwych sposobów, a w ostatecz-
ności sięgnięcie po środki medyczne, 
których stosowanie rekomendują 
sami dentyści. Smacznego lata! 

 v https://greenor.pl/

Sprzedam! Volkswagen New Beetle Garbus  
2.0 Benzyna+LPG 115 km 1999 r.

Stan techniczny perfekcyjny, brak korozji, nowy rozrząd, świece, prze-
wody zapłonowe, reduktor gazu, po wymianie oleju i wszystkich filtrów, 
oryginalne 17-calowe alufelgi, komplet opon zima plus lato, ważny 
przegląd i ubezpieczenie, zarejestrowany w kraju. Cena 7800 zł.

Kontakt: 882-554-688
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Poradnik lepszego życia w domu, nowy Katalog IKEA 2021!
Katalog IKEA inspiruje ludzi na całym świecie już od 70 lat. Do Polaków trafia po raz 25! Każda jego strona wypełniona jest interesującymi, 
przydatnymi poradami i pomysłami, często wskazującymi na małe rzeczy, które mogą mieć duży wpływ na codzienne życie. Ten kultowy 
poradnik od IKEA pełen jest inspiracji i rozwiązań jak uczynić dom bardziej funkcjonalnym, przytulnym, przyjaznym dla środowiska 
oraz dla nas samych. Dzięki temu stanie się wygodnym miejscem do nauki, pracy, a także chwil wytchnienia od zgiełku codzienności.

Nowa rzeczywistość i nowe wyzwania
Życie to szereg nowych początków. Czasem możemy je przewi-
dzieć, jednak równie często w ogóle się ich nie spodziewamy. Do-
stosowywanie się do ciągłych zmian wymaga nowych, nieszablo-
nowych sposobów myślenia. Właśnie dlatego tegoroczny Katalog 
IKEA przyjmuje formę poradnika, wypełnionego sprytnymi wska-
zówkami, praktycznymi pomysłami i drobnymi, niedrogimi roz-
wiązaniami. W końcu stworzenie lepszego do życia domu nie musi 
być wcale skomplikowane, kosztowne ani czasochłonne. 
Czas spędzany w domu nigdy nie był tak ważny, jak dzisiaj. Nowy 
Katalog IKEA 2021 jest pełen konkretnych, prostych sposobów, 
jak szybko dostosować dom do różnych, pojawiających się na co 
dzień, nowych okoliczności. Wcale nie trzeba zmieniać wszystkiego 
na raz. Czasem wystarczy wprowadzać nowe rozwiązania krok po 
kroku, zarówno w domu, jak i w naszej codzienności, żeby osiągnąć 
wspaniałe efekty – mówi Katarzyna Goleń, Dyrektorka ds. Projek-
towania i Przestrzeni Komercyjnych IKEA Retail.

Dom przyjazny dla Planety i dla nas samych 
Wybierając świadomie produkty z materiałów naturalnych, po-
zyskanych z recyklingu czy nadających się do powtórnego prze-
tworzenia, możemy pomóc środowisku. Decydując się na jedno 
z licznych rozwiązań, tworzymy bardziej zrównoważony dom. 
Możemy na przykład ograniczyć zużycie plastiku jednorazowego 
użytku poprzez samodzielne pakowanie przekąsek i posiłków na 
wynos do pojemników 365+. Zasłony GUNRID, wykonane z bu-
telek PET, pięknie wyglądają, a w dodatku oczyszczają powietrze. 
Zestawy doniczek i stojaki do domowej hodowli warzyw czy roślin 
pozwolą nam cieszyć się zdrowymi, ekologicznymi uprawami przez 
cały rok. Wybierając łatwo dostępne systemy do segregowania od-
padów np. HÅLLBAR czy baterie oszczędzające wodę i wiele 
innych rozwiązań dostępnych w IKEA, robimy kolejny krok w kie-
runku troski o planetę. 
W Katalogu 2021 niemal na każdej stronie możemy znaleźć porady 
na co zwracać uwagę, by zatroszczyć się o naturę. Wiemy, jak ważne 
jest promowanie codziennych nawyków przyjaznych dla Ziemi i dla 
nas samych, wierzymy również w sprawczą moc biznesu 
w walce z kryzysem klimatycznym. IKEA ma ambicję by do 2030 
stać się firmą działającą w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz pozytywnym dla klimatu.

Dom dobrze zorganizowany 
 to więcej miejsca na chwile wytchnienia

Nowy sezon to również mnóstwo świetnych inspiracji na organi-
zację naszego domu. Bez względu na wielkość mieszkania i portfela. 
Czasem wystarczy drobna zmiana jak przestawienie mebli, co 
znacznie ułatwią modele na kółkach. Pomocne może okazać się 
uporządkowanie jednego niewielkiego obszaru na raz. Urządzenie 
całego domu za jednym zamachem może być niezwykle trudne. 
Łatwiej do organizacji podejść „kawałek po kawałku”. Na początek 
dobrym startem jest odpowiednia komoda – wszyscy wiemy, że 
gromadzi się tam wiele drobiazgów! Systemy półek i koszy, czy 
zamontowanie małych szafek ściennych także pomoże schować 
bezpiecznie ulubione przedmioty, a nam pozwoli zaoszczędzić 
czas i nerwy podczas poszukiwania kluczy czy okularów przeciw-
słonecznych. Dzięki takim  pomysłom, możemy uniknąć stresu 
w domowym życiu  i zachować lepsze samopoczucie. 

Bo dobry sen ma znaczenie
Nowy Katalog 2021 to również kontynuacja, stale obecnego w do-
mowych poradach od IKEA, tematu zdrowego snu i relaksu. Na 
wielu stronach Poradnika znajdziemy nie tylko produkty skrojone 
na miarę dobrego wypoczynku, dopasowane do różnych potrzeb, ale 
również szereg wskazówek, dzięki którym będziemy mogli się kom-
fortowo i porządnie wyspać. Przepis na dobry sen? Potrzebujemy 
czystego powietrza, ciszy, odpowiedniego oświetlenia i temperatury 
oraz wygodnego miejsca, które utuli nas do snu. Kluczowy jest 
dobrze dobrany materac. Pomocna będzie także np. ergonomiczna 
poduszka RUMSMALVA, która dostosowuje się do kształtu głowy 
i karku, albo miękka kołdra STRANDMOLKE, spod której, aż 
nie chce się rano wyjść.
A może warto pomyśleć o inteligentnych systemach regulacji oświe-
tlenia, nagłośnienia czy nawet nasłonecznienia sypialni, które za-
dbają o komfort? Nie mówiąc o dodatkach w ulubionych kolorach 
i wzorach. Wybór należy do nas. Słodkich snów! 

Historia pięknej przyjaźni!
Polska już od 60 lat zajmuje wyjątkowe miejsce na globalnej mapie 
IKEA. Byliśmy pierwszym krajem po Szwecji, z którym firma 
związała swoją przyszłość zamawiając krzesła w fabryce w Ra-
domsku. Ciepło powitaliśmy nie tylko sklepy, ale również Katalog, 
który w tym roku pojawia się na naszym rynku już po raz 25!

Setki stron nowego Katalogu wypełniliśmy myślą, która stanowi 
podstawę asortymentu 
i oferty IKEA już od ponad 70 lat. Stale dbamy o to, aby wielu ludzi 
mogło sobie pozwolić na lepszy, piękniejszy, bardziej funkcjonalny 
dom. Zależy nam, by stał się również bardziej przyjazny dla planety 
oraz dla nas samych. Katalog jest bazą, podręcznikiem i skarbnicą 
sprytnych rozwiązań w przystępnych cenach, a w sklepach IKEA 
czeka jeszcze więcej nowości, wskazówek i porad. Serdecznie za-
praszamy! – dodaje Kasia Broniarek, Dyrektorka ds. Komunikacji 
IKEA Retail w Polsce.
Poradnik lepszego życia w domu dostępny będzie od 12 sierpnia 
br. w wersji cyfrowej online na IKEA.pl/katalog oraz w wersji pa-
pierowej dla Klubowiczów IKEA Family do odbioru w sklepach 
IKEA. Do klubu można przystąpić łatwo i szybko podczas wizyty 
w sklepie lub przez IKEA.pl.

Koń miesiąca Brandon prosi o wspracie
Urodzony w Belgii. Bardzo dobre pochodzenie. Jego przodkowie byli mistrzami olimpijskimi. 
Został sprzedany właścicielowi z Czech. Niestety tam szybko zachorował na chorobę neuro-
logiczną. Wiadomo, że taki koń nie może pracować ani jako koń sportowy ani do jazdy rekre-
acyjnej. Właściciel stwierdził, że nie będzie go leczyć i sprzedał go handlarzowi na rzeź. W ten 
sposób zaledwie czteroletni Brandon trafił do Polski. 
Na szczęście przed śmiercią uratowała 
go osoba prywatna związana z Fun-
dacją z Miłości do Zwierząt, wyku-
pując Brandona za prywatne pieniądze. 
Obecnie Brandon cieszy się życiem na 
zielonych łąkach Tenczynka, a należy 
nadmienić, że dopiero tutaj od dłuż-
szego czasu zobaczył trawę. Brandon 
w Radosnym Tenczynku jest reha-
bilitowany, odpowiednio karmiony, 
przebywa wśród innych koni, co zna-
cząco poprawia jego rozwój i jakość 
życia. Można wirtualnie adoptować 
Brandona. Opis szczegółów wirtu-
alnej adopcji znajduje się na Facebooku 

Fundacji. Brandon potrzebuje specjali-
stycznej paszy oraz odżywek wzmacnia-
jących układ immunologiczny i neuro-
logiczny, regularnych odwiedzin lekarza 
weterynarii, codziennych zabiegów pie-
lęgnacyjnych oraz bliskiego kontaktu 
z człowiekiem.
Skontaktuj się z fundacją, a podpo-
wiemy Ci jak pomóc Brandonowi. 
Skarbonka, gdzie będzie można 
wrzucać datki na rzecz Brandona przez 
cały wrzesień znajdzie się przy padoku, 
gdzie przebywa nasz podopieczny. 
https://www.facebook.com/radosny-
tenczynek/, tel. 792 977 009.

EVENT CHARYTATYWNY
Serdecznie zapraszamy na EVENT CHARYTATYWNY z wyjątkowym 

 koncertem Urszuli Stosio i pokazami konnymi. Niedziela 30.08, Ten-
czynek, ul. Podgórki 1. Pożegnajmy WAKACJE w wyjątkowy sposób!

Zbieramy fundusze dla podopiecznych Fundacji z Miłości do Zwierząt, którymi są konie uratowane 
od rzezi i przed okrutnym traktowaniem. Niektóre są chore, inne w wieku podeszłym. Wiele wymaga 
opieki weterynaryjnej, leczenia, specjalnej diety i rehabilitacji. Przyjdź na wspaniałą imprezę i dołącz 
do działania!

Plan wydarzenia:
• 16. 00 - start - przywitanie gości
• 16.30-17.30 pokazy jeździeckie - wystąpią: Anna Pachla (czynny zawodnik, szkoleniowiec PZJ, 

instruktor sportu, sędzia trzech dyscyplin jeżdzieckich) na ogierze rasy Lusitiano o imieniu Farol
• oraz jej uczniowie w specjalnie przygotowanych programach ujeżdżeniowych
• 17.30- 18.00 - przerwa
• 18.00-19.00 wyjątkowy koncert Uli Stasio - klimatyczny, i instrumentalny. Muzyka artystki okre-

ślana jest jako mieszanka takich gatunków jak orient/ambient/groove.
Koszt wstępu na event: dobrowolna darowizna w dowolnej kwocie.
Podczas koncertu będą zbierane datki do puszek zbiórki publicznej na rzecz Fundacji: DLA DOBRA 
ZWIERZĄT, NR ZBIÓRKI: 2020/1655/OR
Z uwagi na COVID-19 nie znamy jeszcze warunków dla wydarzeń publicznych pod koniec sierpnia, 
więc bardzo prosimy o orientacyjne zapisy przez FB.

Urszula Stosio - gitarzystka grająca u boku takich sław jak m. in: Renata Przemyk, Magda Piskorczyk, 
Karpaty Magiczne, Kinga Rataj (i wiele innych). Jest gitarzystką bardzo wszechstronną: dobrze czuje 
się m. in. w etno, folk i muzyce orientalnej. Nagrała pierwszą swoją płytę solową Guitar Revolta oraz 
najnowszą pt. Komety. Gra na gitarach, gitalele, sazie, cytrze węgierskiej i misach tybetańskich. Więcej 
o artystce przeczytacie na fb/urszula.stosio.guitar

Druga Kucykowa Niedziela już za nami
W stadninie "Radosny Tenczynek" odbyły się już dwa spotkania z cyklu "Kucykowe Niedziele". Dzieci 
mogły pod czujnym wzrokiem wolontariuszy z Fundacji "z Miłości do Zwierząt" nakarmić kucyki 
marchewkami i burakami, wyczyścić kucyki i nauczyć się rozróżniać szczotki i inne przyrządy do 
pielęgnacji koni, mogły również przejechać się na kucach.
Prezes Zarządu Fundacji - Anna Pachla 
oprowadziła uczestników "Kucykowej 
Niedzieli" po całej stadninie, opowie-
działa o zwyczajach koni oraz przy-
toczyła historię kilku z nich. Datki 
zbierane podczas aktualnych wydarzeń 
są przeznaczone na karmę dla koni 
w okresie zimowym i bieżące potrzeby 
zwierzaków.
Jak mówi mieszkanka Tenczynka, 
7-letni Wiktoria, uwielbiającą stadninę 
- „To końska choroba i z niej się nie 
da wyleczyć, chce się już tylko przy-
chodzić do koni” :) I to chyba najepszy 
komentarz dla tego wspaniałego miejsca 
i wydarzeń się w nim odbywających :)

Kolejna edycja "Kucykowej Nie-
dzieli" planowana jest na 20.09.2020 r. 
Prosimy śledzić informacje na stronie 
Facebooku Fundacji.

RADOSNY TENCZYNEK - CO NOWEGO? 
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KĄCIK KULINARNY

Chleb na drożdżach 
codzienny w foremce
Chleb na drożdżach codzienny. Czemu taka nazwa ? Od kilku tygodni jedliśmy 
tylko ten chleb, usiłowałam zmienić na kupny w piekarni. Kupiłam, ale rodzina 
zapytała - a ten codzienny to kiedy zrobisz? No i cóż było robić, trzeba było chleb 
z piekarni wstawić do zamrażarki. Na całe szczęście ten chleb jest prosty w przy-
gotowaniu. Dlaczego? Bo całą w sumie pracę wykonuje mikser. No to zaczynamy!
Chleb na drożdżach  
codzienny w foremce  
(na 2 chleby – chcesz jeden, 
wszystkie składniki podziel 
przez pół)

• 20 gram drożdży
• 1200 gram mąki
• 600 ml wody ledwo ciepłej
• 1 łyżka soli
• zioła – jakie lubisz * około 

2 łyżek
• 1 łyżeczka cukru

Bierzemy miseczkę i wkruszamy 
do niej drożdże, dodajemy cukier 
i 2 łyżki mąki. Zalewamy 0,5 
szklanki letniej wody, mieszamy. 
Miseczkę stawiamy na kubku 
z gorącą wodą, to przyspieszy 
pracę drożdży.
Po około 10 minutach, gdy 
drożdże urosną, do misy miksera 
wlewamy letnią wodą i dodajemy 
mąkę, zaczyn, sól, zioła i dajemy 
popracować mikserowi. Przy-
gotowujemy dwie formy i wy-
kładamy papierem do pieczenia.
Gdy mikser już połączy wszystkie 
składniki w jedną całość, wy-
ciągamy ciasto. Przekładamy na 
blat lekko podsypany mąką i wy-
rabiamy na jednolite ciasto, kilka 
ruchów i gotowe.

Dzielimy ciasto na dwie części, 
formujemy dwa podłużne wałki 
i każdy wkładamy do foremki.
Foremki odstawiamy z ciastem do 
wyrośnięcia na około 2 godziny 
do zimnego piekarnika.
Wyciągamy formy z piekarnika 
(chleb nam urośnie i wypełni 
formę). Włączamy piekarnik 
na 200 C, gdy się zagrzeje, 
wkładamy chleby na środkową 
półkę, pieczemy 45 minut. Po 
tym czasie wyciągamy chleb 
z formy, odklejamy papier i zo-
stawiamy w piekarniku jeszcze 
na 15 minut.

Po t y m czas ie w yc iągamy 
chleb i ustawiamy na kratce do 
wystygnięcia.
Ja chleby przechowuję w zimnym 
piekarniku przez kolejne dni, 
przeważnie maks 2 :)
* zioła – dodaj takie jakie lubisz. 
U mnie króluje czarnuszka, 
cebula suszona, pestki dyni, 
czosnek niedźwiedzi suszony, 
suszone pomidory... - co mi pod 
rękę danego dnia wpadnie:), acz-
kolwiek ziół tajskich nie dodałam 
wczoraj :)

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

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

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.

Dzisiaj chciałam Wam przedstawić najnowszą
serię kosmetyczną do pielęgnacji ciała
BEAUTANICALS.

Seria zawiera 95% naturalnych składników i 8
minerałów wzmacniających i odżywiających
naszą skórę. Seria Beautanicals nie zawiera
parabenów i silikonów. Kosmetyki naturalne cieszą
się popularnością - są postrzegane jako czystsze i
bezpieczniejsze.

Staramy się żyć ekologicznie; „zielony” styl życia zyskuje coraz więcej
zwolenników. Kupując produkty powstające w zrównoważony sposób, czujemy się
lepiej, więc szukamy biodegradowalnych formuł i opakowań wykonanych z
materiałów z recyklingu. Chcemy mieć pewność, że wszystkie składniki pochodzą
z etycznych źródeł. Dlatego produkty zarejestrowane w Vegan Society™ zajmują
wysoką pozycją na naszej liście. Taka jest właśnie nasza seria Beautanicals. W
naszej serii znajdziesz: szampon, odżywkę do włosów, żel pod prysznic, krem do
rąk i mydełko w kostce.

Więcej informacji i cała seria do testowania 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

BBEEAAUUTTAANNIICCAALLSS

Artykuły gospodarstwa domowego inaczej 
– do czego wykorzystuje je szef kuchni?

Długie godziny spędzone w kuchni potrafią wiele nauczyć – co z czym połączyć, aby było smakowicie i oryginalnie, ale także jak usprawnić 
sam proces przygotowywania potraw. Wiedzą o tym najlepiej profesjonalni kucharze, którzy sztukę tworzenia patentów i nowych rozwiązań 
opanowali do perfekcji – dzięki temu gotuje się szybciej, łatwiej, a do tego zawsze z doskonałym efektem. Do czego wykorzystują w swojej 
pracy obecne w każdej kuchni artykuły gospodarstwa domowego? Przedstawiamy kilka ciekawych i niedrogich pomysłów.
Sekretem smaku grillowanego lub pieczonego 
mięsa jest odpowiednie marynowanie – finalny 
efekt zależy zarówno od jakości produktu, jak 
i składników marynaty oraz tego, ile czasu 
sztuki mięsa spędziły w ziołowo-oliwnej ką-
pieli. Nawet jeśli nie brzmi to skomplikowanie, 
to będzie jeszcze prostsze, jeśli wykorzystamy 
woreczek strunowy (taki do przechowywania 
żywności). 
Dlaczego? Foliowa torebka z praktycznym za-
mknięciem to właściwy wybór do stworzenia 
oleistej mieszanki – wystarczy umieścić w niej 
wszystkie składniki, zamknąć torebkę su-
wakiem i energicznie potrząsnąć. Marynata 
gotowa! W drugim kroku zanurzamy w niej ka-
wałki mięsa i ponownie mieszamy. Szczelnie 
zamknięte specjały mogą bezpiecznie i prak-
tycznie (woreczek zajmuje znacznie mniej 
miejsca niż duża miska) leżakować w lodówce, 
czekając na wielki finał na ruszcie. – Używanie 
woreczków do marynowania mięsa to świetny 
pomysł, ale zanim go wykorzystamy, zwróćmy 
uwagę na dwie kwestie: szczelne zamknięcie 
i jakość woreczka. Dzięki temu będziemy mieli 
pewność, że cała procedura nie przysporzy nam 
bałaganu w kuchni, a dodatkowo woreczek bę-
dziemy mogli wykorzystać więcej niż jeden raz. 
W naszej ofercie mamy woreczki z suwakiem 
– zip slider, które są szczelne i wytrzymałe. Po-
nadto występują w dwóch wariantach: 1 i 3 litry, 
więc idealnie nadają się do skrzydełek z kur-
czaka i większych plastrów karkówki – pod-
powiada Marta Krokowicz, Brand Manager 
marki Paclan.

Potrawy od linijki
Jemy oczami, dlatego przykładamy szczególną 
uwagę do tego, jak wyglądają nasze dania – jeśli 

prezentują się apetycznie, nawet bez filtra na In-
stagramie, możemy być z siebie dumni. Istnieją 
jednak takie potrawy i przystawki, w których 
poprzeczka jest wysoko postawiona, bo liczy się 
forma i idealny kształt. Czasem to nie lada wy-
zwanie – trzeba wykazać się precyzją i cierpli-
wością przy zwijaniu składników i formowaniu. 
Dlatego warto zastosować sprawdzony patent 
z folią spożywczą w roli głównej.
Produkt ułatwi wykonanie uromaków, czyli 
sushi w wersji z ryżem na wierzchu – wy-
starczy owinąć fol ię wokół maty bambu-
sowej, na której ułożymy nori wraz z ryżem 
i innymi składnikami. Dzięki niej zwinięcie 
całości w kształtny rulon będzie łatwe, a maty 
nie będzie trzeba oczyszczać z ziarenek ryżu. 
Jeśli mamy problemy z uformowaniem kotleta 
de volaille, tak aby podczas smażenia nie wy-
płynęło masło, folia spożywcza na rolce będzie 
wybawieniem. Po zrolowaniu mięsa z farszem, 
zawińmy w nią całość, mocno dociskając. Tak 
uformowany „cukierek” odstawmy na dłuższą 
chwilę i rozwińmy przed smażeniem. I voilà – 
idealne kotlety gotowe! 

Ma być klarownie
Oliwa smakowa z czosnkiem czy ostrą pa-
pryczką to gratka nie tylko dla miłośników 
włoskich smaków. Przy jej przygotowywaniu 
ważne jest podgrzanie mieszanki, które pozwoli 
wydobyć smak z ziołowych dodatków. Niestety 
drobno pokrojone składniki trzeba wyłowić, 
aby nadać oliwie klarowną formę, a przy okazji 
nie pozatykać otworów w dozownikach. Jak to 
zrobić? Z pomocą przychodzą uniwersalne filtry 
do kawy marki Paclan – są lepsze niż cedzak 
i nie trzeba ich myć.

– Żyjemy coraz szybciej i ciągle brakuje nam 
czasu, także na gotowanie. Dlatego warto 
szukać nowych, praktycznych rozwiązań 
i osiągnąć profesjonalny efekt przy użyciu nie-
drogich produktów, które mamy w kuchni, pod 
ręką. Okazuje się, że woreczki strunowe albo 
folia spożywcza mogą nam posłużyć nie tylko 
do przechowywania jedzenia, a filtry do kawy 
sprawdzą się nie tylko przy poszukiwaniu po-
rannej dawki kofeiny. Nie bójmy się niekon-
wencjonalnych rozwiązań i ułatwiajmy sobie 
życie. Szczególnie w kuchni, która czasami 
przypomina prawdziwe pole bitwy. Walczmy 
więc ze sprytem i (praktycznym) orężem w ręku 
– podsumowuje Marta Krokowicz, Brand Ma-
nager marki Paclan.

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

www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl
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Dojrzałość w relacji
Jeszcze do niedawna specjaliści od związków uważali, że aby stworzyć 
dojrzałą relację, trzeba samemu być dojrzałym. Teraz psychoanalityczni 
terapeuci par mówią coś zupełnie innego. Wg ich teorii, aby zbudować 
dobry związek z drugą osobą, dojrzałość swoją własną – indywidualną, 
należy osiągnąć już wraz z tą drugą osobą.
Psychoanalityczna terapia par 
zakłada, że człowiek prze-
chodzi w drodze do dojrza-
łości kilka etapów. Najpierw 
jest ścisła relacja z matką, 
która powinna dawać po-
czucie bezpieczeństwa w kon-
takcie z drugim człowiekiem 
i nauczyć rozumienia siebie 
i swoich emocji. Potem od-
nalezienie siebie we wspólnej 
relacji rodziców. To taki czas, 
kiedy dziecko ma dostrzec, 
że ta ukochana matka jest 
w bliższym związku nie z nim, 
ale ze swoim partnerem. Ten 
związek ma być przez dziecko 
obser wowany i dośw iad-
czany, co w przyszłości po-
zwoli samemu oglądać swoja 
relację niejako „z zewnątrz”. 
Takie spojrzenie później na 
swój związek pozwala na dy-
stans i przyjęcie perspektywy 
drugiego.
Kolejnym etapem w życiu 
m łodego c z łow iek a  j e s t 
wchodzenie w pierwsze mi-
łostki, również relacje ero-
tyczne. To czas uczenia się 
bycia w związku. Poznawania 
innej osoby, akceptowania jej 
odmienności, przyzwycza-
janie się do troski o relację. 
To przede wszystkim ważna 
nauka samego siebie – swoich 
reakcji w kontakcie z drugim. 
A także powolne przyzwy-
czajanie się do budowania 
intymności. To jest jeszcze 

czas nie do końca dojrzały. 
To dopiero okres dorastania 
do prawdziwej, satysfakcjo-
nującej relacji. Mniej więcej 
w takim stanie swojej własnej 
niedojrzałości wchodzimy 
w ważne dla nas związki. I to 
właśnie w takiej relacji za-
chodzi ostateczny etap doj-
rzewania. Wg tej teorii, gdy-
byśmy weszli w związek zu-
pełnie dojrzali, nie bylibyśmy 
wstanie stworzyć udanej pary. 
Choćby dlatego, że wymaga 
on przyzwyczajenia się do 
drugiej osoby, dopasowania 
do niej, ale również wypraco-
wania wspólnej przestrzeni – 
najprościej ujmując – relacji.
To co tworzy parę, to in-
tymność, bliskość, zaanga-
żowanie. Ale również dużo 
ważniejsze od konkretnych 
osób, ich osobowości, tempe-

ramentów, jest to co się między 
nimi dzieje, tzw. stan umysłu 
pary. W związku, nie tyle 
ważne są poszczególne osoby, 
co raczej to, co one tworzą, 
sposób w jaki się traktują, jak 
się do siebie zwracają, na ile się 
angażują, czy potrafią myśleć 
o sobie „my”. To właśnie ta 
zdolność o myślenia „my” jest 
dojrzałością w relacji.

 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

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
Witam Was w kolejnym artykule poświęconym okularom. Tym razem zajmiemy się 
okularami chroniącymi przed słońcem. Wakacje powoli się kończą, ale troszkę celowo 
postanowiłam o tym napisać teraz. Zazwyczaj okulary przeciwsłoneczne kojarzą nam 
się z latem, wakacjami i stylowym dodatkiem. Na przykład Sir Elton John posiada 
w swojej kolekcji 25 tys. okularów, ale my nie będziemy szli tą drogą. 
Zapominamy jednak, że ochrona 
przed słońcem powinna być za-
pewniona przez cały rok, dzięki 
czemu możemy zapobiec różnym 
chorobom oczu. Aby tak było po-
winny posiadać filtr UV 400, który 
pochłania 100% każdego rodzaju 
promieni. Sama naklejka czasami 
nie wystarcza, ważne są atesty. Eu-
ropejskie atesty są wypisane na we-
wnętrznej stronie zauszników. 
Okulary przeciwsłoneczne są po-
wszechnie znane, dostępne i lubiane 
przez klientów, natomiast pamię-
tajmy o ważnej grupie odbiorców, 
mianowicie o osobach noszących 
okulary korekcyjne. Tak, korekcja 
nie wyklucza noszenia okularów 
przeciwsłonecznych. W takiej sy-
tuacji mamy kilka możliwości. 
Możemy posiadać parę okularów 
z korekcją, zabarwioną soczewką, 
filtrem UV, antyrefleksem a nawet 
polaryzacją. Wybór kolorystyczny 
również jest spory. Zaczynając od  
barwienia pełnego, gdzie cała so-
czewka jest zabarwiona na jednolity 
kolor. Następnie mamy barwienie 
gradalne, czyli soczewka z ciem-
niejszą górą soczewki przechodząca 
do koloru jaśniejszego, dostępna 
również w różnych kolorach. Po-
nadto mamy wybór również w so-
czewkach przeciwsłonecznych z po-
włoką lustrzaną, co nadaje naszym 
okularom dodatkowe atuty este-
tyczne. Wybór zależy od potrzeb 
i fantazji klienta. Ważne jest, że do 
takich okularów oprawka może być 
wybierana zarówna korekcyjna jak 
i z gotowych przeciwsłonecznych. 

Oprócz zabarwienia soczewki, 
możemy również dołożyć po-
włoki. Może to być antyrefleks, 
który niweluje odblaski lub polary-
zację, która jest stosowana w oku-
larach przeciwsłonecznych. Po-
zwala na odbicie poziomych pro-
mieni światła, tworzących ośle-
piające białe refleksy, dzięki czemu 
widzimy wyraźniej. Nie wchodząc 
za bardzo w fizykę wyobraźmy 
sobie, że jedziemy samochodem 
w lekki, letni deszcz, po którym 
zaraz wychodzi słońce. Na pewno 
znacie taką sytuację. Wszysko się 
od jezdni odbija, przeszkadza i jest 
nie do końca wyraźne. I w tym 
właśnie ma nam pomóc polaryzacja. 
W zimie efekt ten występuje kiedy 
mamy śnieg i słońce. Takie okulary 
również można zrobić z korekcją.
Kiedy mówimy o okularach prze-
ciwsłonecznych zawsze jest to 
dodatkowa para okularów, która 
bardzo często jest gubiona lub też 
niszczona. Co jeśli nie chcemy 
mieć kilku par okularów, nosić 
ich, zmieniać? Wtedy istnieją inne 
rozwiązania. 
Pierwsze to fotochromy. Są to so-
czewki, które w pomieszczeniu są 
jasne, a kiedy wychodzimy na ze-
wnątrz robią się ciemne jak przeciw-
słoneczne. I znowu pamiętajmy, że 
działają również w zimie. Potrzebują 
promieni UV. Zapytacie teraz co 
z jazdą samochodem? Odpowiem, 
tak, jest już na rynku fotochrom, 
który barwi się również w samo-
chodzie. Wbrew przekonaniom 
wielu klientów, mają one w tym 

momencie ładne kolory, nie są po-
żółkłe jak dawniej a nawet niektóre 
mają powłokę lustrzaną w różnych 
kolorach. Można zaszaleć. 
Drugą opcją są okulary z na-
kładkami. Wygląda to tak, że mamy 
oprawę korekcyjną na codzień i do 
niej jest idealnie dopasowana na-
kładka z soczewkami przeciw-
słonecznymi. Jest ona przeważnie 
mocowana na magnes, co daje nam 
możliwość szybkiego i łatwego za-
łożenia i ściągnięcia. Często wy-
stępuje kilka rodzajów nakładek, 
o różnych kolorach czy funkcji co 
sprawia, że jedna para okularów 
może być jasna, ciemna czy też 
z powłoką do komputera. 
Jak widać wybór opcji dla osób po-
siadających korekcję jest naprawdę 
spory, wystarczy zastanowić się, 
która opcja będzie najlepsza dla nas. 
W naszym salonie można wszystko 
sobie zobaczyć, posiadamy wzorniki 
kolorów i sposobów barwienia oraz 
spory wybór okularów z nakładkami. 
Nie pozostaje mi nic innego tylko 
Was do mnie zaprosić do zapoznania 
się ze wszystkimi opcjami. 

 v Urszula Zapadlińska  
Kuzia Optyk 

https://www.facebook.com/
Optyk.Kuzia

POLECA:

Poznaj DanceArt - Szkołę Tańca z Krzeszowic!
O sobie

Nazywam się Ewa Englart i jestem wła-
ścicielką Danceart Szkoła Tańca. Z wy-
kształcenia jestem pedagogiem, moja hi-
storia z fitnessem rozpoczęła się dawno 
temu, gdy jako 14-latka poszłam z siostrą 
na zajęcia fitness do jednej ze szkół w Krze-

szowicach. Po kilku treningach doszłam do wniosku, że czuję się po nich 
świetnie, mam dużo więcej energii, lepszą koncentrację nie mówiąc o fi-
gurze, która dla mnie, jak dla każdej nastolatki (i nie tylko:), była ważnym 
elementem samoakceptacji. Wkrótce potem pojawił się pierwszy fitness 
klub w Krzeszowicach, gdzie do wyboru było już więcej zajęć. Chętnie 
z nich korzystałam, lubię nowości, wyzwania a także przekraczanie granic 
swojej  wytrzymałości fizycznej. Jak mawiał mój trener „pamiętaj twoje ciało 
zniesie dużo więcej niż podpowiada Ci głowa”. Tak właśnie fitness stał się 
nieodzownym elementem mojego tygodniowego grafiku i tak jest do dzisiaj. 
Jakiś czas później trafiłam na spektakl  taneczny jednego z teatrów tańca, tam 
urzekł mnie taniec współczesny. Wiedziałam, że jest to coś co chcę zgłębić, 
zrozumieć, poczuć na własnej skórze. Fascynuje mnie szeroko pojęty taniec 
jako forma przekazu i jako dzieło samo w sobie. Podsumowując - naturalne 
dla mnie było zdobycie kwalifikacji instruktorskich. Szybko okazało się, że 
podnoszenie swych kwalifikacji, zdobywanie wiedzy, kursy, szkolenia, po-
znawanie ludzi, którzy tak jak ja odkryli swoją pasję, to coś co pozytywnie 
uzależnia. Obecnie od kilku lat ze wspaniałym zespołem współpracowników, 
prowadzę szkołę tańca.

Misja
Nasza misja od zawsze koncentrowała się na tym, aby od najmłodszych lat 
zarazić dzieci aktywnością fizyczną, stąd nasze działania zmierzają do tego, 
aby pokazać im w sposób dostosowany do progów rozwojowych jak ciekawie 
spędzić czas podczas zajęć akrobatyki klasycznej, powietrznej, tańca czy jogi. 
Każda z tych form jest dokładnie przemyślana, aby uczestnik skorzystał 
w 100 % z zajęć. Oczywiście nie zapominamy o młodzieży, dorosłych. Tutaj 
również bardzo nam zależy, aby osoby pojawiające się u nas wyszły z zajęć 
świadome tego, co się na nich wydarzyło. Nasza kadra to osoby, które z dużą 
dokładnością planują swoją pracę i są metodycznie przygotowane do prze-
kazania wiedzy klientom.
Nasza oferta wynika z obserwacji rynku, od wielu lat dosyć dynamicznie 
zmienia się sytuacja w branży fitness i tanecznej. Ludzie są coraz bardziej 
świadomi, iż aktywność fizyczna to trywialnie mówiąc droga do długo-
wieczności, radości oraz poprawy jakości życia. To dość duży skrót myślowy, 
lecz nasza misja koncentruje się na szeroko pojętej poprawie jakości życia.

Gdzie na zajęcia
Zajęcia prowadzimy stacjonarnie w Krzeszowicach, przy ul. Św. Floriana 1 
oraz na kameralnej Sali w Nawojowej Górze, ul. Krakowska 34. Prowadzimy 
też zajęcia w placówkach Przedszkolnych, Szkolnych oraz Domach Kultury. 

Oferta
Nasza oferta jest bardzo różnorodna. Począwszy od rytmiki dla najmłod-
szych, zajęć tanecznych - zumba, balet, taniec nowoczesny, współczesny, hip 

hop, house, akrobatyka powietrzna - na hamakach, szarfach, kołach cyr-
kowych, pole dance czy nowość pole silks, po zajęcia mentalne - stretching 
czy joga. Każda z powyższych dostarcza dzieciom dużej dawki ruchu, koor-
dynacji, wysiłku i radości, jednakże w ostatnim czasie na szczególną uwagę 
zasługuje joga. Dlaczego? Żyjemy w czasach gdzie dzieci mają sporą presję, 
jaką rodzice, szkoła czy świat na nie wywierają. Nigdy wcześniej nie były 
tak przytłoczone ilością bodźców płynących ze świata. W dobie postępującej 
technologii, sytuacja jest skomplikowana dużo bardziej. Wymaga od dzieci 
i młodzieży skupienia się na tu i teraz, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia 
od razu. Mamy jednak sprawdzone narzędzia, aby w ciągu kilku zajęć wy-
pracować skupienie i poprawę koncentracji, zatem jest światełko w tunelu. 
Pamiętajmy, że każda aktywność fizyczna pozwala na zwiększenie poczucia 
własnej wartości, samoakceptacji, uwalnia ciało i umysł od napięć, buduje 
świadomość własnego ciała, troski o siebie i innych, a także uczy radzenia 
sobie ze stresem. Zajęcia grupowe mają też istotną cechę - zaspokajają po-
trzebę przynależności do grupy, poczucia wspólnoty, rozwijają też ważną 
w życiu codziennym empatię. 
Młodzież i dorośli również mogą rozwinąć z nami skrzydła na zajęciach ta-
necznych, fitness oraz akrobatyce powietrznej, a także pole dance. Możemy 
się pochwalić grupami turniejowymi hip hop, które reprezentują nas na kra-
jowych i międzynarodowych zawodach tanecznych. Wśród naszych klientów 
są osoby, które zaczynały od form mentalnych pilatesu, jogi czy zdrowego 
kręgosłupa, obecnie świetnie radzą sobie na zajęciach pole dance czy aerial 
silks - akrobatyka powietrzna na szarfach. Dużym powodzeniem cieszą się 
zajęcia pole dance, nasze uczestniczki podkreślają, że ich wyobrażenia do-
tyczące tej aktywności były zupełnie inne przed rozpoczęciem ich przygody 
z tym sportem. Oczywiście, początki są trudne, ale każda poprawnie wy-
konana figura w 100% wynagradza trud włożony w ćwiczenia. 
Bardzo nas cieszy zaufanie, którym darzą nas klienci, zachęcając do aktyw-
ności znajomych i rodzinę. Często powtarzają, że cenią sobie rodzinną i ciepłą 
atmosferę, która u nas panuje. Dziękujemy, to dla nas ogromnie ważne. 

Akrobatyka powietrzna
Akrobatyka powietrzna jest widowiskową formą tańca w przestrzeni po-
wietrznej. To jednocześnie dyscyplina sportowa, rodzaj akrobatyki z użyciem 
rekwizytu: hamak, szarfa, koło, pole Dance. Wiele z ćwiczeń, które jako 
dzieci wykonywaliśmy na trzepaku czy drzewie, znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w akrobatyce powietrznej. Progres na zajęciach tej dyscypliny jest 
dość szybki, co stanowi dużą radość oraz motywację dla uczestników. Na 

koniec sezonu grupy prezentują swoje umiejętności na licznych pokazach 
oraz Festiwalu Tańca i Akrobatyki. 

Nowy sezon
Doskonałym sposobem, aby zapoznać się z naszą szeroką ofertą oraz kadrą 
instruktorską jest uczestnictwo w organizowanym przez nas bezpłatnym 
Dniu Otwartym, który planujemy na 29.08 - sobota. Już od godziny 10.00 
będziemy prezentować wszystkie formy aktywności, będzie można z bliska 
przyjrzeć się rekwizytom do ćwiczeń i spróbować własnych sił, aby wybrać 
odpowiednią dla siebie. Wówczas można się też zapisać na listę uczestników 
- startujemy już początkiem września. 
Koniec sierpnia obfituje też w wiele wydarzeń, w których warto wziąć udział. 
Organizujemy między innymi: 22.08 warsztaty Hip Hop, Salsa, Dan-
cehall, 29.08 warsztaty taneczne Bachata solo I dla Par, 30.08 warsztat 
Pole Dance.
Początkiem października - 10 - 11.10, zapraszamy wszystkie KOBIETY 
na wyjątkowe wydarzenie „W drodze do Siebie- Twoja kobieca moc”. Co 
kryje się za tytułem naszego kursu? Szczegóły wkrótce …
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku- https://www.fa-
cebook.com/danceartszkolatanca

……………………..
DanceArt Szkoła Tańca, Krzeszowice, ul. Św. Floriana 1  

(budynek Rossmanna i Mili), I piętro 
Tel: 510 026 040, e-mail: danceart@onet.pl
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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
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#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 tygodniu 
(we środy) na profilu biblioteki 
na Facebooku publikowane będą 
podpowiedzi – wskazówki do 
lokalizacji, w których umieścimy 
kolorowe koperty z logo akcji 
#znajdzsobieksiazke
Kolorowe koperty będą wy-
mienne na książki od Wydaw-
nict wa 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 koperta z danej lokali-
zacji. Ma to na celu zaanga-
żowanie do wspólnej zabawy 
większej liczby uczestników.
Co powinniście zrobić, aby 
książka trafiła w Wasze ręce?
Wiedzieć gdzie i k iedy 
można znaleźć koperty z logo 
akcji –czyli śledzić facebookowy 
profil Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wielkiej Wsi i odga-
dywać lokalizacje (kto pierwszy, 
ten lepszy!)

Po s z u k i w a ć  k o l o r o w y c h 
kopert oznaczonych hasłem 
#znajdzsobieksiazke
Przyjść do biblioteki z kopertą i wy-
mienić ją na literacką zdobycz!            

 v www.gbpwielka-wies.pl/

1EDYNKA ZAPRASZA
Galeria pod 1edynką w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie 
zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku Ingi Gasek - „Principium – Początek”.
Inga Gasek - dziewczyna, która 
kocha konie. Od wczesnego dzie-
ciństwa lubiła zwierzęta, w wieku 
8 lat rodzice dostrzegli jej zami-
łowanie do koni i zapisali ją na 
naukę jazdy konnej. Jak czas po-
kazał, nie chodziło tylko o jazdę. 
Inga kocha konie i wie o nich 
bardzo dużo.
Opowiedzia ła mi o swoim 
pierwszym spotkaniu z tymi ma-
jestatycznymi zwierzętami. Było 
to zimą, warunki pogodowe wy-
jątkowo nie sprzyjały jeździe, 
to jednak nie zraziło jej a wręcz 
spowodowało, że chciała nie tylko 
uczyć się jazdy ale też dużo swego 
czasu poświęcić na opiekę nad 
tymi zwierzętami. Ten stan trwa 
od siedmiu lat.
Kiedy pojawiło się u niej zain-
teresowanie sztuką, naturalnym 

wydawało jej się, 
aby swoją miłość 
do tych zwierząt 
przelać na papier 
czy płótno.
I tak zaczęły po-
wstawać portrety 
końsk ie a po-
nieważ Inga jest 
osobą ambitną 
i nie lubiącą stać w miejscu, po-
jawiła się w mojej pracowni, 
żeby nieco doszlifowywać swoje 
umiejętności.
Ciężko pracowała przez rok, słu-
chała wszelkich moich uwag i jej 
talent rozkwitł. Inga ma otwarty 
umysł, chętnie się uczy i ekspe-
rymentuje, co jest bardzo ważne 
w twórczej pracy.
Droga jeszcze przed nią długa 
ale już dzisiaj widać, że pasja, 

zamiłowanie do sztuki, miłość 
do zwierząt, ogromna wraż-
liwość, tworzą z niej osobę nie-
zwykłą i utalentowaną, która idzie 
do przodu i z pewnością zajdzie 
daleko, czego z całego serca jej 
życzę…

 v  Tekst: Barbara Dec

Wystawę można zobaczyć 
do 30 września 2020. 

ZAPRASZAMY!
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16 Kilo Błota – Action Plan

Jednak jako że mamy już uzbrojone samochody, powoli 
klaruje się action plan na drugą połowę roku. Zatem je-
śli czekacie na konkrety, obserwujcie nasz profil https://
www.facebook.com/16kiloblota  gdzie niebawem poja-
wią się wydarzenia i daty. Na pewno w najbliższych ty-
godniach, być może już pod koniec sierpnia póki noce są 
względnie ciepłe, będziemy organizować imprezy pod 
tytułem:
1. NOCNA JAZDA - Północ o północy; Północ na połu-

dniu lub Wschód o wschodzie słońca – zależnie od 
warunków pogodowych;

2. PODWÓJNE UDERZENIE #5 - dwa dni w terenie z noc-
legiem w formie biwaku w plenerze; 

3. ATAK NA WZGÓRZE, który tym razem nie ograniczy 
się do krótkiej pętli lecz zabawy w zbieranie  pieczątek 
rozsianych po lesie. 

Ze względu na wciąż niejasną sytuacje związaną z Co-
vid, wyjazdy będą ograniczone do maksymalnie 10 po-
jazdów uczestników + organizator. Liczymy również na 
to że spadnie solidny deszcz, gdyż aktualnie trasy na 
Jurze wielokrotnie są bardzo mocno wysuszone i  cie-
kawe miejsca są bez problematycznie przejezdne a nie 
do końca o to nam i Wam chodzi. Finalny przebieg tras 
będzie zależał zatem od warunków pogodowych.
Zatem życzymy Wam  udanych wakacji i do zobaczenia 
pod koniec sierpnia!

https://www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Witajcie, póki co  ze względu na dość niesprzyjające okoliczności wspominamy dotychczasowe wyjazdy i pla-
nujemy kolejne w międzyczasie rozpoznając nowe odcinki i szlaki. Niestety ze względu na ograniczenia wyni-
kające z wirusa niewiele się działo, aktualnie mamy również pauzę wakacyjną ze względu na prywatne wyjaz-
dy i odpoczynek na plaży :)

Małopolska dla wszystkich, czyli wakacje z Funduszami Europejskimi
Zabytki dla miłośników historii, wspaniałe trasy dla rowerzystów i nieskażona przyroda dla amatorów kontaktu z naturą. Małopolska pełna jest atrakcji 
turystycznych, które tego lata warto odkryć na nowo.Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich oferta turystyczna Małopolski rozwijała się w ostatnich 
latach bardzo dynamicznie. Środki unijne pozwoliły m.in. zbudować w naszym regionie sieć nowoczesnych tras rowerowych, a także odnowić wiele 
zabytków. Wysiłek włożony w realizację wszystkich projektów procentuje dziś podwójnie. Małopolska nie tylko stała się bardziej atrakcyjna dla odwie-
dzających ją gości, lecz również lepiej radzi sobie w trudnych czasach pandemii COVID-19.
Aby jeszcze bardziej pomóc branży turystycznej, samorząd woje-
wództwa przygotował kampanię billboardową pod hasłem „Fun-
dusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo”. Jej 
celem jest zachęcenie turystów, aby odwiedzili tego lata nie tylko 
najpopularniejsze atrakcje regionu, lecz również jego mniej znane 
zakątki. A takich miejsc nie brakuje…    

Rowerem wzdłuż Wisły
Ma aż 230 km i biegnie od granicy ze Śląskiem, aż po Województwo 
Świętokrzyskie. Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej nie 
omija m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Zamku 
Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Pokonujący tę niezwykłą 
trasę rowerzyści mogą również odwiedzić Opactwo w Tyńcu i spró-
bować specjałów benedyktyńskiej kuchni, a także zachwycić się 
kolorami w malowanej wsi Zalipie.  W Szczucinie czeka też na 
nich jedyne w kraju Muzeum Drogownictwa.     

W murach starej warowni
Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym 
w Polsce, lecz nie brak w nim miejsc niezwykłych. Na obszarze za-
ledwie 21 kilometrów kwadratowych kryje się aż 737 jaskiń, w tym 
słynna Grota Łokietka i Jaskinia Ciemna. Na Park z góry spoglądają 
ruiny średniowiecznej twierdzy. Zamek w Ojcowie zbudował w XIV 
wieku Kazimierz Wielki, a do naszych czasów zachowały się brama 
wjazdowa, wieża i fragmenty murów obronnych. Na turystów czeka 
w zamku m.in. multimedialna ekspozycja, która powstała dzięki 
Funduszom Europejskim.

Pośród piasków pustyni
Pustynia Błędowska to przyrodniczy unikat nie tylko w skali Polski, 
lecz również całej Europy. Tutejsze lotne piaski zajmują dziś obszar 
33 kilometrów kwadratowych, choć dawniej pustynia była nawet 
pięciokrotnie większa. Powstała za sprawą działalności człowieka 
i masowej wycinki drzew przeznaczonych do budowy szybów 
w okolicznych kopalniach srebra i ołowiu. Lokalna legenda nie 
podziela jednak tej wersji i głosi, że pustynię stworzył sam diabeł, 
który wspomniane kopalnie planował zasypać piaskiem. Jeszcze 
niedawno na Pustyni Błędowskiej zdarzało się zjawisko fatamorgany 
oraz występowały najprawdziwsze burze piaskowe. Obecnie piękno 
tego niezwykłego miejsca podziwiać można z wyjątkowej platformy 
widokowej zwanej Różą Wiatrów.

Mały Wawel
Nie tylko Kraków może się pochwalić wawelskim zamkiem. Swój 
„Mały Wawel” ma także Sucha Beskidzka. Jest nim renesansowy 
zamek, którego dziedziniec i krużganki do złudzenia przypominają 
siedzibę królów w dawnej stolicy Polski. W suskim zamku swoją 
siedzibę ma bogate w zbiory muzeum, w którym podziwiać można 
m.in. kolekcję dzieł sztuki należącą do Marii i Emila Zegadło-
wiczów. Zamek otacza również malowniczy park. Znajdziemy 
w nim m.in. XIX wieczną oranżerię oraz tzw. Domek Ogrodnika, 
pełniący dziś funkcję ekspozycji etnograficznej.

Miejsce zwrócone przyrodzie
Rezerwat Bobrowisko w Starym Sączu to kolejny przyrodniczy 
unikat na mapie Małopolski. Położony w widłach Dunajca i Sanu, 
zajmuje miejsce, w którym przez wiele lat funkcjonowała żwirownia. 
Gdy ludzie odeszli, władzę nad Bobrowiskiem ponownie objęła 
natura. Pojawiły się łabędzie nieme, zaczęły się tu również osiedlać 
bobry, budujące swe żeremia. Dzięki Funduszom Europejskim re-
zerwat został udostępniony turystom. Zbudowano w nim pomosty 

spacerowe o łącznej długości 400 m, a także czatownie, z których 
podglądać można ptaki, bobry i inne skarby tutejszej przyrody.

Kampania na pomoc turystyce
Kampania „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Mało-
polskę na nowo” to prawie 150 billboardów, 56 citylightów i kil-
kaset plakatów. Można zobaczyć na nich najciekawsze projekty 
turystyczne, rozwijane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. 
O małopolskich atrakcjach  przypominamy także na stronach in-
ternetowych, na Facebooku oraz w prasie. Celem kampanii jest nie 
tylko promocja regionu, lecz także pomoc dla branży turystycznej, 
dotkniętej skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19.

 v Biuro Prasowe UMWM 
 Departament Funduszy Europejskich
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Syndrom chorego budynku – jak temu zapobiec?
Czy domy mogą chorować? Choć brzmi to nieco absurdalnie, jest jednak jak najbardziej realne. Jak opisują to statystyki aż 
30% budynków może cierpieć na syndrom chorego budynku. Mimo że niedomaga budynek, skutki najdotkliwiej odczuwamy 
my – mieszkańcy. W końcu spędzamy prawie 90% naszego czasu wewnątrz pomieszczeń. Jak wyleczyć chory dom, a przy 
okazji zadbać o własne zdrowie i samopoczucie? Są na to sposoby!
Dziś wiele mówi się o dużym wpływie mikroklimatu wewnętrznego 
na stan zdrowia, a zasady filozofii Healthy Living coraz częściej 
znajdują odzwierciedlenie w projektach budowlanych. To efekt 
wielu lat badań i doświadczeń, które swój początek miały w latach 
60. ubiegłego wieku. Właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych 
rozkwitały nowe standardy budownictwa – stosowano syntetyczne 
materiały wykończeniowe i ocieplano ściany, nie zwracając uwagi na 
zmniejszoną wentylację pomieszczeń. Słaba jakość powietrza szybko 
dała o sobie znać – wielu pracowników biurowców skarżyło się na 
bóle głowy, problemy z koncentracją czy uczucie znużenia, które 
mijały gdy wychodzili z miejsca pracy. Problem zbadano, a zespół 
dolegliwości pojawiających się na skutek złej jakości powietrza we-
wnętrznego nazwano syndromem chorego budynku (ang. SBS – sick 
building syndrome). W 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) uznała, że SBS zagraża zdrowiu ludzi, a w 1984 roku po-
informowała, że problem dotyczy aż 30% wszystkich nowych i od-
nawianych budynków – w szczególności pomieszczeń biurowych 
i domów mieszkalnych.

Domy niebezpieczne dla zdrowia
Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to właśnie temperatura 
oraz mikroklimat panujący w pomieszczeniach ma duży wpływ na 
nasz nastrój oraz stan zdrowia. Jeśli oddychamy zanieczyszczonym 
powietrzem w domu albo miejscu, w którym pracujemy, jesteśmy 
narażeni na różne dolegliwości. Mogą się pojawić bóle i zawroty 
głowy, problemy z koncentracją, duszności, suchy kaszel, omdlenia, 
przesuszenie skóry rąk, twarzy i uszu czy zapalenie błon śluzowych. 
Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz zmagające się 
z alergią. Jeśli objawy nasilają się w konkretnym miejscu przeby-
wania i ustępują po jego opuszczeniu, możemy podejrzewać, że 
winowajcą jest „chory” budynek. Warto o tym pamiętać i reagować, 
ponieważ długotrwałe przebywanie w takim miejscu może dopro-
wadzić nie tylko do nasilenia objawów, ale także wystąpienia chorób 
przewlekłych – np. astmy czy alergii.
Nie da się podać jednej przyczyny zjawiska – zła jakość powietrza 
we wnętrzach i jego zanieczyszczenie to efekt działania wielu połą-
czonych ze sobą czynników. Zastosowanie materiałów budowlanych 
oraz produktów wykończeniowych (farby, lakiery, kleje czy masy 
wyrównujące), które emitują lotne związki organiczne (LZO), obec-
ności szkodliwych mikroorganizmów w postaci grzybów, pleśni, 
glonów, pasożytów czy bakterii, zanieczyszczeń pochodzących 

z zewnątrz – jak smog czy dym papierosowy – wreszcie zbyt słabej 
cyrkulacji powietrza oraz dużych wahań wilgotności i temperatury. 
Na syndrom chorego budynku wpływa także hałas oraz wibracje.

Sposoby na zdrowe mieszkanie
Znając wroga, można z nim walczyć i wygrać. Właśnie tak zrobiła 
firma Baumit, powołując do życia w 2015 roku największy w Eu-
ropie park badawczy – Baumit VIVA. Jego zadaniem było zba-
danie i ocena różnych materiałów budowlanych oraz wybranie tych, 
które tworzą zdrowe otoczenie dla człowieka. Efektem pracy było 
wypracowanie filozofii Healthy Living, która skupia się na osią-
gnięciu przyjaznego mikroklimatu we wnętrzach, a co za tym idzie 
– zdrowiu mieszkańców. 
Filozofia zdrowego mieszkania opiera się na 3 filarach. Jej pod-
stawą jest dobra izolacja budynku – ocieplenie pomaga regulować 
temperaturę we wnętrzach i znacząco ułatwia utrzymanie jej na 
stałym, optymalnym dla naszego zdrowia poziomie – od 18 do 
22°C, niezależnie od naturalnych warunków atmosferycznych, 
które zmieniają się w zależności od pór roku. Receptą na wahania 
temperatur podczas upalnego lata czy mroźnej zimy są masywne 
ściany, które wyrównują poziom ciepła – dobrym połączeniem jest 
zestaw: ceglana ściana i odpowiedni tynk wewnętrzny. Jeśli zależy 
nam nie tylko na kontroli mikroklimatu, ale także dobrej izolacji 
akustycznej, warto postawić na połączenie betonu z tynkiem we-
wnętrznym. Ważne jest także to, czym wykańczamy ściany. Badania 
naukowe przeprowadzone przez niezależnych ekspertów w parku 
Baumit VIVA dostarczają dowodów, że najlepsze są tzw. naturalne 
regulatory wilgotności, czyli tynki wapienne, które akumulują parę 
wodę nagromadzoną w domu, przechowują i uwalniają w momencie, 
gdy powietrze jest zbyt suche. Dzięki temu w pomieszczeniach 
panuje optymalna wilgotność na poziomie 40-60%, a drobnoustroje 
nie mają warunków do rozwoju.
– Warto zdać sobie sprawę z tego, że lista potencjalnie szkodliwych 
substancji pojawiających się w domach jest długa – od formal-
dehydu po dziesiątki lotnych związków organicznych, dlatego 
wybór materiałów budowlanych musi być dobrze przemyślany. 
Najlepiej polegać na sprawdzonych i certyfikowanych produktach, 
jak choćby tynki i gładzie wapienne z linii Baumit Klima, które 
zostały odznaczone certyfikatem natureplus®. Dzięki temu jako 
klienci mamy pewność, że artykuły budowlane uzyskały najwyższe 

noty w testach jakości oraz bezpieczeństwa dla użytkowników, 
co stanowi solidną podstawę w dążeniu do stworzenia zdrowego 
mieszkania – podsumowuje Tomasz Dzierwa z firmy Baumit.
Dom – to miejsce wypoczynku i bezpieczny port, do którego chce 
się wracać, ale jeśli nie zadbamy o odpowiednie materiały może 
być też przyczyną gorszego samopoczucia, powracających migren 
czy stanów alergicznych. Aby już na starcie całkowicie wyelimi-
nować syndrom chorego budynku, warto mieć na względzie zasady 
zdrowego mieszkania przy budowie lub remoncie domu i cieszyć 
się dobrym samopoczuciem i zdrowiem.

 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 300 m kw.  

w Krzeszowicach,  
do wykończenia, działka 3,5 a.

Cena: 250 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. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
2. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
3. Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
4. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
5. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Nowa cena: 430 tys. PLN.
8. Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
9. Dom 60 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN. 
10. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
11. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
12. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 380 tys. PLN.
13. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
14. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
15. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
16. 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
17. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
18. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
19. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
20. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
22. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
23. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
24. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
25. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
26. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
27. Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
28. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
29. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
30. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
31. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
33. 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.

34. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
35. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
36. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
37. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
38. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.

39. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
40. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
41. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
42. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
43. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
44. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
45. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
46. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
47. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
48. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
49. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
50. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
51. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
52. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
53. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
54. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
55. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

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

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

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
58. 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.

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

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

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

62. 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. 

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

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
70. 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.

71. 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

72. 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

73. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
74. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
75. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
76. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
77. 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 270 m kw. plus stodoła  

w pięknym miejscu w Baczynie, 
działka  12 a..

Cena: 530 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

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

WIELKA WIEŚ

NOWA WYSTAWA W AKADEMII W BRONOWICACH 
Po okresie zawieszenia, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w kraju, ponownie ruszyła wystawa w Akademii w Bronowicach. Po raz kolejny miłośnicy 
sztuki mogą podziwiać kunszt na najwyższym poziomie - ekspozycję pt. „Wewnątrz wnętrza”. W nowym lokalu, zlokalizowanym na poziomie +1, swoje 
prace prezentują studenci Katedry Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa czynna będzie do 
połowy września.
Wystawa „Wewnątrz wnętrza” w Akademii w Bronowicach prezentuje wyjątkowe prace ukazujące formowanie wspólnej przestrzeni. Dzieła posiadają swoją 
właściwą autonomię, wysokie walory warsztatowo-formalne, ale przede wszystkim estetyczną intrygę pozwalającą na odpowiedni odbiór prezentowanego 
dzieła oraz owocne poszukiwanie piękna. Wybór dokonany przez pedagogów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych to obiekty malarsko-rysunkowe  
i rzeźbiarsko-kompozycyjne znakomicie uwypuklające rozwój artystycznej świadomości i wrażliwości studentów.     
Wystawa „Wewnątrz wnętrza” w Akademii w Bronowicach (Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61) czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 
15.00-21.00, a w soboty i niedziele handlowe w godz. 9.00-21.00. 

„Tropami Gminy Zabierzów”  
– nowa zabawa z Samorządowym Centrum Kultury 

Jak zamienić zwykły spacer w przygodę detektywistyczną? Tropami Gminy Zabierzów to nowa 
zabawa organizowana przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, której 
celem jest odwiedzenie zakątków tej gminy, poznanie historii, zabytków i dóbr lokalnych. To 
swoista gra, angażująca całe rodziny do wspólnego spędzania czasu i obcowania w pięknych 
okolicznościach przyrody. Co tydzień na stronie internetowej oraz Facebooku SCKiPGZ będą 
publikowane szczegóły wypraw oraz zagadki do odkrycia.
Poszczególne wyprawy dotyczą miejscowości położonych w gminie Zabierzów i wymagają od 
uczestników wykonania trzech zadań oraz zdobycia odpowiedniej pieczęci. Zadania należy 
udokumentować na Karcie Tropiciela, która dostępna jest w Centrum Kultury, Bibliotekach w 
Zabierzowie, Rudawie, Balicach i Bolechowicach (dodatkowo do pobrania na stroniewww Centrum 
Kultury). Osoby, które pokonają największą ilość wypraw i przyniosą do SCKiPGZ wypełnione 
Karty Tropiciela otrzymają nagrody. Zabawa potrwa do 15 września.

Fundacja dla Modrzejewskiej zaprasza na wystawę on-line 
Trzej fotografowie. Helena Modrzejewska widziana obiektywem

Fundacja dla Modrzejewskiej zaprasza na wystawę on-line poświęconą wybitnej Artystce Helenie 
Modrzejewskiej oraz jej trzej wiernym giermkom-fotografom – Waleremu Rzewuskiemu, Janowi 
Mieczkowskiemu i Napoleonowi Sarony’emu, dzięki którym dzisiaj możemy poznać czar tej pięknej 
kobiety i fenomen jej geniuszu aktorskiego.
Trzej fotografowie. Helena Modrzejewska widziana obiektywem została przygotowana w intu-
icyjnym programie prezi. W celu obejrzenia wystawy prosimy o skorzystanie z poniższego linku 
https://prezi.com/view/17V2TF9reRBALr45MF2G
oraz – po przekierowaniu na stronę ekspozycji – posługiwanie się strzałkami na klawiaturze 
Państwa komputerów. Naciśnięcie strzałki w prawo będzie Państwa przenosić do kolejnej części 
wystawy. Możliwe jest także posługiwanie się myszką i wybór tylko wybranych elementów 
ekspozycji. Trzej fotografowie… to pierwszy z kilku projektów on-line Fundacji dla Modrzejewskiej. 
Już wkrótce kolejne. Zapraszamy!

Tekst: Małgorzata Grończak
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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! 
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce, pomożemy z trans-
portem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. mało-
polskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub ka-
strowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny 
pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy

www.schroniskopsiepole.pl

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

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

MIRA
Gracja, szyk i elegancja. Prawdziwa psia dama. Charci przodkowie pozostawili jej pełne gracji ruchy. 
Wrażliwa, delikatna, lubi być blisko człowieka, ale bez nachalności. Do obcych z delikatnym dy-
stansem. Musi przekonać się, że nic złego jej nie grozi. Jak pokocha, to całym sercem. Nie ma pro-
blemów w kontaktach z innymi psami, relacji z kotami nie znamy. Biorąc pod uwagę jej łagodny cha-
rakter, z dziećmi też nie powinno być problemu. Mira ma około 8 lat, waży 35 kg, jest przygotowana 
do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym 
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

NINKA
Czy pies może mieć pecha...? Ninka adoptowana od nas jako 2-miesięczny szczeniak, a później 
oddana po 5 latach... Minęło 11 miesięcy. Cały czas szukaliśmy dla niej nowego domu. Wiele spa-
cerów z osobami zainteresowanymi adopcją i za każdym razem odpowiedź: ''czy można zobaczyć 
innego pieska?'' Chyba problem w tym, że Ninka nie umie się ''sprzedać''. Spokojna, zrównoważona, 
nienatarczywa. Dwa miesiące temu wydawało się, że właściwy dom się znalazł. Niestety Ninka 
wróciła po 10 dniach z powodu biegunki... Zawód ogromny, bo przecież biegunkę można było wy-
leczyć. Znowu poszukiwania domu, ogłaszania, pokazywania. Wczoraj również..., ale do domu po-
jedzie Poli (też dobrze). O co chodzi? Sunia jest ładna, miła i grzeczna. Od dnia jej powrotu domy 
znalazło blisko już 150 naszych psów. Ona nie. Sunia ma w tej chwili 6 lat, waży 13 kg. Jest przygo-
towana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Wychowała się z dziećmi, dogaduje się z innymi 
psami, reakcji na koty nie znamy. Czeka na swoją szansę w naszym fundacyjnym przytulisku w Łęt-
kowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

KRYSIA
Cudna kruszynka i dzielna mama. Nie wiadomo skąd przeniosła szczeniaki do stodoły uznając, że 
tam będą bezpieczne. Właścicielka posesji zorientowała się dopiero jak maluchy podrosły i zaczęły 
wychodzić. Krysia to mikropiesek, waży niespełna 6 kg. Ma około 4 lata, jest przygotowana już 
do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). To bardzo wrażliwa i delikatna sunia. Spokojna, trochę 
wystraszona i brakuje jej obycia. Szukamy dla niej równie spokojnego domu. Ciężko będzie jej od-
naleźć się w zgiełku dużego miasta i w towarzystwie rozbrykanych dzieci. Czeka na dom w naszym 
fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

KRIS
Przedstawiamy Krisa - pogodnego, radosnego, energicznego, uśmiechniętego psiaka; na pewno 
któreś z jego rodziców było cocker spanielem. Kris jest nieduży, waży około 13-14 kg. Psiak obecnie 
ma około 9 lat, ale jest w super formie. Kris jest pieskiem aktywnym - uwielbia spacery, zabawę, 
piłeczki, gryzki, ale najbardziej towarzystwo człowieka. Jest bardzo miłym, radosnym zwierzakiem. 
Potrafi chodzić na smyczy, jest posłuszny, ale jako typowy psiak, w którego żyłach płynie także 
krew spanieli, lubi czasem zaszczekać i goni koty. Z całą pewnością Kris będzie pieskiem, który 
podda się szkoleniu, potrzebuje jedynie konsekwentnego i aktywnego opiekuna, który poświęci 
mu trochę więcej czasu, gdyż jest pieskiem bardzo bystrym i pojętnym. Będzie super kumplem dla 
całej rodziny. Bardzo prosimy o dobry dom dla Krisa.

GREJCIU 
Przedstawiamy Grejcia - wesołego, fantastycznego, uroczego psiaka. Psiak przez kilka tygodni 
przesiadywał na terenie budowy, nikt go nie szukał, nikt się po niego nie zgłosił. Obecnie Grejciu 
jest u nas i szukamy mu nowej rodziny. Grejciu jest pieskiem w wieku około 4 lat, waży 17 kg, to 
jego właściwa masa ciała.
Psiak ma oryginalne, szare umaszczenie, jest bardzo fajnym zwierzakiem. Lubi spacery, towa-
rzystwo człowieka na co dzień, przytulanie. Grejciu nie jest hałaśliwy, cierpliwie znosi zabiegi pie-
lęgnacyjne i weterynaryjne. To wspaniały, kochany, cudowny, niezwykle uroczy piesek, który nie 
sprawia u nas żadnych problemów.
Grejciu czeka na kogoś, kto się nim zauroczy. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Grejcia.

ADONISEK
Adonisek był tak chory, że ledwie mógł oddychać. Przez kilka tygodni mocno walczyliśmy o jego 
powrót do zdrowia, dziś w końcu możemy napisać, że chyba wygraliśmy!
Adonis wrócił do zdrowia, z każdym dniem wygląda piękniej. Ma dobry apetyt, myje się i pielę-
gnuje swoją okrywę, a jego oczka znów są pełne blasku. Kotek jest dojrzały, ma około 5-6 lat, 
jeszcze długie życie przed nim. Pomimo swego stanu był bardzo dzielnym pacjantem, wlaczył 
o zdrowie i życie, świetnie współpracował z opiekunami. Adoni lubi głaskanie i przytulanie, mruczy 
jak traktorek, jest prześlicznym, miłym, potulnym zwierzaczkiem. Adonis jest dorodnym kotkiem, 
waży blisko 4 kg. Ma piękne, biało-srebrzyste umaszczenie, przeszywająco seledynowe oczka, to 
wspaniały kocur. Bardzo prosimy o troskliwy dom dla tego pięknego mruczka. Preferujemy domy 
niewychodzące.

OLUSIA
Przedstawiamy Olusię - prześliczną, fantastyczną burą kotkę, która trafiła pod naszą opiekę. Olusia 
jest młodziutka, ma około 1 roku, waży 3,5 kg. Kicia trafiła do nas z zapaleniem uszu, ale jej stan 
znacznie się poprawił. Jest czyściutka, zadbana. Korzysta z kuwety. Koteczka jest milutką, sympa-
tyczną, uroczą dziewczynką. Lubi się przytulać, jest pozytywnie skierowana do opiekunów, ale 
nie jest nachalna w kontakcie. Z całą pewnością nie będzie sprawiać żadnych problemów. Bardzo 
prosimy o dobry, kochający i troskliwy dom dla Olusi.

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

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


