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Popularny youtuber otworzył tor 
kartingowy na dachu Galerii Bronowice

Już jest! Na dachu Galerii Bronowice od niedawna prężnie działa 
nowatorski tor kartingowy - Illegal Karting by Budda. Miejsce po-
wstało we współpracy z jednym z najpopularniejszych internetowych 
twórców, Buddą, czyli Kamilem Labuddą. Obecnie miłośnicy ry-
walizacji mogą tu nie tylko sprawdzić się w szybkiej jeździe nowoczesnymi gokartami, 
ale też powalczyć o 10 000 zł. Wystarczy pobić aktualny rekord trasy wynoszący 29.842 s 
i utrzymać najlepszy wynik miesiąca. 
Illegal Karting by Budda to nowo powstałe miejsce na roz-
rywkowej mapie Krakowa. Jedyne takie w stolicy małopolski, 
zlokalizowane na dachu centrum handlowego. Autorem po-
mysłu jest Kamil Labudda, który postanowił zadbać o świetną 
zabawę dla swoich fanów oraz wszystkich tych, którzy po-

szukują rozrywki oraz wrażeń na najwyższym poziomie. 
– Od zawsze chciałem stworzyć miejsce, w którym będę mógł 
spotkać się ze swoimi widzami, gdzie przybijemy sobie pionę 
i wspólnie oddamy się naszej pasji, jaką jest motoryzacja. Moje ma-

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!
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tel. 535-013-523

MALOWANIE DACHÓW 

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

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

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

otwarte: pn - pt 6
00 - 1800 Sobota 630 - 13

00

Profile, płyty gipsowe i OSB, kle
je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

OPIEKANADOSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE

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

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

Tel. 603 154 411

Kupię stary
motocykl
z okresu PRL

Poszukujemy pilnie dla naszych Klientów:
• ładnego domu do zamieszkania położonego do 20 km od Krako-

wa,  w cenie do 1 mln PLN,
• domu do remontu w Gminie Krzeszowice lub Gminie Liszki, w 

cenie do 300 tys. PLN,
• mieszkania w Krzeszowicach.

Prosimy o zgłaszanie ofert pod numer tel.:  
696 595 118

DO SPRZEDANIA
PRZEPIĘKNIEZAGOSPODAROWANA,NIEPOWTARZALNA

DZIAŁKABUDOWLANAOPOW.78A
WRAZZŁADNYMDOMEMOK.90MKW

i ZABUDOWANĄALTANĄ,WKRZESZOWICACH.

Cena:970tys.PLN.
tel. 696 595 118

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

DO SPRZEDANIA
domwPaczółtowicach

o pow. ok. 120mkwwzabudowie bliźniaczej
wraz ze stodołą ok. 60mkw

nadziałce 10a.
Cena: 225 tys.PLN.

tel. 696 595 118
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rzenie ziściło się, a rezultat prze-
szedł najśmielsze oczekiwania. 
Illegal Karting by Budda to naj-
lepsza gokartowa miejscówka 
w Krakowie. Tylko tu, w Galerii 
Bronowice, można przejechać się 
nowoczesnymi i szybkimi po-
jazdami po terenie o powierzchni 
3 000 m kw. i to na wysokości 
niemal 20 metrów – podkreśla 
Kamil Labudda, twórca Illegal 
Karting by Budda.
– Jesteśmy niezmiernie dumni 
z faktu, że to właśnie Illegal 
Karting by Budda w ostatnim 
czasie wzbogaciło ofertę roz-
rywkową naszego obiektu. Jest to 
miejsce, które zachwyci każdego 
fana kartingu bez względu na 
wiek. Przypominamy także, 
że chętni mogą dokonać rezer-
wacji i zorganizować tu wszelkie 
imprezy okolicznościowe od 
urodzin, przez wieczory pa-
nieńskie i kawalerskie, po spo-
tkania integracyjne – mówi 
Aleksandra Mańka, Dyrektor 
Galerii Bronowice.
Pomysłodawca projektu od po-
czątku stawia na innowacyjne 
rozwiązania, dzięki czemu Il-
legal Karting by Budda znacząco 
wyróżnia się na tle konkurencji. 
W końcu gdzie indziej popularny 
internetowy twórca otwiera się na 
żywo na swoją publiczność i ob-

darowuje ją tak spekta-
kularnymi nagrodami?

Czerwcowe  
wyzwanie od Buddy
W Galerii Bronowice 
czerwiec upływa pod 
znakiem sportowej 
rywalizacji. Wszystko 
za sprawą rzuconego 
przez Buddę wyzwania. 
Zasady konkurencji są banalnie 
proste, choć biorący w niej udział 
muszą wykazać się nie lada umie-
jętnościami! Zadaniem uczest-
ników jest ustanowienie nowego 
rekordu toru Illegal Karting by 
Budda. Osoba, która uzyska naj-
lepszy wynik miesiąca, zdobędzie 
imponującą kwotę wynoszącą - 
bagatela - 10 000 zł. 
Flota Illegal Karting by Budda
Illegal Karting by Budda dys-
ponuje 15 zaawansowanymi 
technicznie gokartami marki 

SODIKART, największego na 
świecie producenta tego typu po-
jazdów. Flotę tworzą m.in.: trzy 
rodzaje maszyn dostosowanych 
do wieku i potrzeb klientów, 
model osiągający prędkość nawet 
do 70 km/h czy dwa gokarty 
przeznaczone dla młodszych 
kierowców oraz do jazdy w parze, 
w tym rodzica z dzieckiem już 
od 3 roku życia. Pojazdy wypo-
sażone są w silniki firmy Honda. 
W przyszłości, po tuningu, „ma-
skotką toru” ma zostać Nissan 
200SX 13. 

Kamil Labudda – właściciel toru gokartowego w Galerii Bronowice, szerzej znany jako Budda – 
prowadzi jeden z najpopularniejszych kanałów (Budda.TV) motoryzacyjnych w Polsce, który sub-
skrybuje 615 tys. osób. Zamieszczone prze niego w serwisie filmy wyświetlono już niemal 77 mln 
razy. Twórca aktywnie działa także poza platformą YouTube. Jego debiutancka płyta „Rozdaje karty” 
okazała się niebywałym sukcesem, plasując się w pierwszym tygodniu po premierze na 3. miejscu 
zestawienia najlepiej sprzedających się albumów, ustępując miejsca jedynie Taco Hemingwayowi.
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Popularny youtuber otworzył tor 
kartingowy na dachu Galerii Bronowice

Pomóż ocalić życie  
Groszki i małego Guziczka!

Szanowni Państwo, przepraszamy z całego serca, że ponownie ośmielamy się Was prosić 
o pomoc. Przepraszamy, że kolejny raz przychodzimy z apelem, który rozedrze i Wasze 
serce. Gdy dostaliśmy zgłoszenie o dwóch osiołkach, które idą na rzeź, nie spodziewaliśmy 
się, że będzie to mama z dzieckiem, które przyszło na świat kilkadziesiąt godzin wcześniej. 
Przyszło na świat w oborze 
rzeźnika. Groszka, którą han-
dlarz uwiązał w rogu budynku, 
urodziła na klepisku pokrytym 
grubą warstwą gnoju. Maleńki 
Guziczek dopiero co rozpoczął 
swoje życie, a jest już u kresu swej 
ziemskiej podróży. Tak w swojej 
bezwzględnej dominacji zdecy-
dował człowiek. Zdecydował, bo 
może.
Szanowni Państwo, Groszka 
to stara ośliczka. I wcale nie ma 
wyjątkowej historii. Całe swoje 
życie rodziła. Najęta na służbę 
u człowieka, ograbiona z wol-
ności, każdą garstkę jedzenia 
musiała opłacić swoimi dziećmi. 
Tak minęła jej większość życia. 
Teraz gdy wirus zmusił właści-
ciela do likwidacji hodowli, całe 
stado kupił handlarz. On jeden nie 
wybrzydzał, nie marudził, wziął 
wszystkie, bo w pęczku było tanio. 
Stara Groszka jest ostatnim ży-
jącym osiołkiem z tej rodziny. 
Ocalił ją Guziczek, a teraz ona 
będzie musiała poprowadzić go 
na rzeź. Mama i synek czekają 

na swój koniec, a nam brakuje 
słów, by opisać przerażenie wi-
doczne w ich oczach. Maluszek 
panicznie boi się ludzi. Nie zna 
słońca, nigdy nie zobaczy roz-
gwieżdżonego nieba, nie poczuje 
wiatru w grzywie i nie dowie się, 
jak bardzo może być soczysta 
trawa. Wtulony w swoją mamę, 
bacznie śledzi każdy nasz ruch. 
A Groszka niemo prosi, by nie 
podchodzić. By nie ruszać jej 
ostatniego dziecka. By odejść 
i dać im żyć.
Szanowni Państwo, wiemy, że 
robicie, co tylko możecie, by po-
magać. Ale wiemy też, że maleńki 
Guziczek i jego mama Groszka 
nie mają czasu. Pomoc musi na-
dejść dla nich natychmiast. Han-
dlarz, który czekał na wyźrebienie, 
już zaciera ręce z zadowoleniem, 
licząc na dobry zarobek w ubojni. 
I na nic będzie rozpaczliwe wo-
łanie Groszki, na nic strach 
w oczach maleńkiego Guziczka. 
One już wpadły w tryby śmier-
cionośnej machiny. Tylko razem 
możemy ją zatrzymać…

Daliśmy za Groszkę i Guziczka 
zadatek. Dostaliśmy bardzo nie-
wiele czasu, bo już 18 czerwca 
musimy je spłacić. Musimy zebrać 
aż 6200 zł, by je wykupić. Po-
trzebne są też środki na transport, 
opiekę weterynaryjną i kowalską. 
I na takie zwykłe, dobre życie.
Szanowni Państwo, chylimy się 
przed Wami do samej ziemi, 
błagając o ratunek. Groszka 

i Guziczek nie mogą czekać. Nie 
mogą…

 v www.centaurus.org.pl

Dokonaj darowizny z imieniem GROSZKA I GUZICZEK na  
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350; Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław 

Możesz pomóc wysyłając SMS o treści OSIOLKI pod numer 7412 (koszt 4,92 z VAT);  
pod numer 7910 (koszt 11,07 z VAT); pod numer 91950 (koszt 23,37 z VAT);  

pod numer 92400 (koszt 29,52 z VAT) i pobierając tapetę

Nowy przewodnik pt.  
„Rowerem po Gminie Zabierzów”
Uprzejmie informujemy, iż nowy przewodnik 
pt. „Rowerem po Gminie Zabierzów” pod pa-
tronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety 
Burtan, wydany przez firmę Compass we 
współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
UG Zabierzów jest już dostępny. 
Przewodnik zawiera opisy 10 
tras – propozycji wycieczek 
rowerowych po istniejących 
szlakach turystycznych oraz 
innych ciągach komunika-
cyjnych o zróżnicowanej skali 
trudności,tak aby mogli z niego 
korzystać zarówno zaawan-
sowani rowerzyści, jak i miło-
śnicy jazdy rekreacyjnej oraz 
zwolennicy rodzinnych wy-
cieczek rowerowych. 
Każda z  tras zaprezentowana 
jest na szczegółowej mapie 
a wszystkie trasy tworzą pętle, 
zaczynające się i kończące w tym 
samym miejscu. Dzięki temu we 
wskazane miejsce można do-
jechać samochodem z rowerem 
na bagażniku i stamtąd zatoczyć 
pętlę rowerową. 
Projekty tras można wyko-
rzystać w innym układzie, 
składając wybrane fragmenty 
pętli według własnego uznania. 
W przewodniku znajdują się 

nie tylko prezentacje tras ro-
werowych ale także opisy miej-
scowości, walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych oraz  
zabytków.
Zachęcamy wszystkich ro-
werzystów  do odwiedzenia 
pięknych okolic Gminy Za-
bierzów, życząc wspaniałych 
wycieczek oraz wielu wrażeń 
z odkrywania uroków najcie-
kawszych zakątków gminy, 
parków krajobrazowych i re-
zerwatów przyrody.
Nowy przewodnik rowerowy 
oraz inne materiały informa-
cyjno – promocyjne m.in. mapy, 
przewodniki turystyczne, pocz-
tówki, foldery reklamowe do-
stępne są w Urzędzie Gminy 
Zabierzów w Wydziale Rozwoju 
i Promocji.

 v Tekst i zdjęcie:  
A. Kwarciak 

www.zabierzow.org.pl

Otwórz sezon rowerowy z Galerią Bronowice
W dniach 17-19 czerwca Galeria Bronowice zmieni się w rowerową przystań 
za sprawą akcji ROWERland. Będzie to prawdziwe święto jednośladów, ob-
fitujące w moc tematycznych atrakcji i konkursów. Uczestników wydarzenia 
czekają m.in.: bezpłatny serwis rowerowy, pokazy BMX przygotowane przez 
profesjonalną szkołę, konkurs ,,Jazda po nagrody” i wiele więcej. Wydarzenie 
potrwa aż trzy dni, odbędzie się w czwartek i piątek w godzinach 13:00-19:00 
oraz w sobotę w godzinach 11:00-19:00.
Sprawny rower to podstawa 

Lubisz spędzać czas wolny prze-
mierzając świat na swoim jedno-
śladzie? Bezpieczeństwo i komfort 
jazdy na rowerze to podstawa, 
dlatego każdego dnia eventu 
będzie można skorzystać z usług 
bezpłatnego serwisu rowerowego. 
Serwisanci za darmo przeprowadzą 
podstawową diagnostykę rowerów, 
dokonując prostych prac konser-
watorskich, tj. regulacji hamulców, 
przerzutek i ciśnienia w kołach, 
smarowania łańcuchów czy 
sprawdzenia oświetlenia. Punkt 
będzie czynny 17 i 18 czerwca 
w godzinach 13:00-19:00 oraz 19 
czerwca w godzinach 11:00-19:00. 
Zlokalizowany będzie przy wejściu 
głównym do Galerii Bronowice, od 
strony marketu OBI.

Rower w roli głównej
Coraz więcej krakowian przesiada 
się na rowery, wybierając jednoślad 
jako główny środek transportu za-
równo do szkoły, na uczelnię czy 
do pracy, ale też na weekendowe 
wycieczki poza miasto. Stwarza to 
świetną okazję nie tylko do podzie-
lenia się pasją do jazdy na rowerze, 
ale i otrzymania upominków! 
Galeria Bronowice przygotowała 
konkurs na swoim profilu na Face-
booku. Co zrobić, by wziąć w nim 
udział? Wystarczy w dniach 14-16 
czerwca wstawić zdjęcie ze swojej 
rowerowej wyprawy w komen-
tarzu pod postem konkursowym. 
18 czerwca dziesięć zwycięskich 
fotografii zostanie nagrodzonych 
kartami podarunkowymi o war-

tości 50 zł oraz bidonami. 
Odbiór wygranej będzie 
możliwy dzień później 
na stanowisku kon-
kursowym „Jazda po 
nagrody”.

 „Jazda po nagrody”  
– konkursy kołem się 

toczą 
Co łączy spalone kalorie, 
wyprodukowane watogo-
dziny, kreatywnie spę-
dzony czas i ekologię? 
Energorower!, na którym 
za pomocą własnych 
mięśni będzie można 
wykręcić nagrodę – jedną 
z 50 kart podarunkowych 
o wartości 50 zł. Aby 
wziąć udział w zabawie, 
należy w punkcie kon-
kursowym okazać pa-
ragon (z datą 17, 18 lub 
19 czerwca), na kwotę 
min. 150 zł oraz wypro-
dukować określoną ilość 
energii, jadąc przez dwie 
minuty na energorowerze. Infor-
macja o watogodzinach wyświetli 
się na ekranie, do którego podłą-
czona będzie maszyna. Jeżeli nie 
uda się ukończyć zadania lub karty 
zostaną wydane mocniejszym za-
wodnikom (obowiązuje godzinowy 
limit kart), uczestnik otrzyma 
w nagrodę bidon, idealnego to-
warzysza rowerowych wycieczek. 
Konkurs odbędzie się w sobotę, 19 
czerwca w godzinach 12:00-18:00. 
Bezpłatny serwis rowerowy czy 
konkursy to jeszcze nie koniec 

atrakcji! BMX SCHOOL, jedna 
z największych i najbardziej roz-
poznawalnych marek na rynku ro-
werowym, przeprowadzi pokazy 
i szkolenia z akrobatycznej jazdy 
na wszystkich poziomach zaawan-
sowania, zapewniając uczestnikom 
kompleksową opiekę trenerską 
i fantastyczną atmosferę. 
W trakcie wydarzenia obowiązują 
zasady reżimu sanitarnego – 
w przestrzeni zamkniętej zakry-
wanie ust i nosa, dezynfekcja rąk 
oraz zachowanie dystansu.
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

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

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

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

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

Centrum Okomedical powstało w 2020 roku. Od początku działalności najważniejszym 
celem placówki jest zapewnienie opieki okulistycznej na najwyższym poziomie. 
Zespół doświadczonych okulistów, optometrystów oraz optyków oraz najnowocze-
śniejszy sprzęt pozwala nam na co dzień sprostać temu wyzwaniu. Nasze gabinety 
wyposażone są m. in. w:

• lampę szczelinową - zapewnia powiększony, trójwymiarowy obraz. Pozwala specjaliście 
ocenić przedni  i tylni odcinek oka (rogówkę soczewkę, tęczówkę, plamkę żółtą, nerw 
wzrokowy), ma zastosowanie przy diagnozowaniu zaćmy, jaskry, cukrzycy, zapalenia 
spojówek, urazów, zwyrodnienia plamki żółtej)

• autorefraktokeratometr - zapewnia precyzyjny pomiar refrakcji oka, poprzez wyko-
nanie pomiarów krzywizny rogówki oraz soczewki oka.  Przyspiesza proces doboru 
poprawnej korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych. Badanie jest bezbolesne 
i nieinwazyjne.

• OCT Topcon 3D Maestro 2 - optyczna koherentna tomografia. Najbardziej nowoczesny 
sprzęt do diagnozowania chorób oczu. Dzięki swojemu zaawansowaniu pozwala 
w najbardziej dokładny sposób ocenić poszczególne struktury oka. Badanie oct 
pozwala na diagnostykę wczesnych postaci chorób, które mogę być nieujawnio-
ne w innych wynikach badań. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne, można je 
powtarzać wielokrotnie. Analiza komputerowa obrazu pozwala lekarzowi szybko 
i bezbłędnie ustalić jaki jest stopień zaawansowania choroby i szybko podjąć leczenie. 
Profilaktyczne wykonywanie badania jest najlepszym sposobem na uniknięcie 
nieodwracalnych zmian w oczach.  

• Tonometr Icare IC100 - urządzenie pozwala w szybki i nieinwazyjny 
sposób sprawdzić ciśnienie wewnątrzgałkowe. Kontrolowanie tego pa-
rametru jest szczególnie istotne we wczesnym diagnozowaniu jaskry. 
Perymetr automatyczny - jest wykorzystywany do wczesnego wykrywania jaskry, 
pomaga diagnozować choroby nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki, problemy 
z ostrością widzenia. Pozwala na określenie ewentualnych ubytków widzenia.

• synoptofor - jest przeznaczony do diagnostyki oraz leczenia zeza. Dzięki temu 
aparatowi możemy dokonać oceny rodzaju i kąta zeza. Badanie jest podstawowym 
testem diagnostycznym w okulistyce dziecięcej. Nieleczony zez może doprowadzić do 
trwałego niedowidzenia oka zezującego, dlatego tak istotna jest wczesna diagnostyka.

Nowoczesny sprzęt to jednak nie wszystko co wyróżnia naszą placówkę. Stawiamy sobie 
za cel komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Wszystkie procedury są wykonywane 
z zachowaniem najwyższych standardów higieny. Nasi specjaliści służą swoją wiedzą i 
doświadczeniem, ponieważ w Okomedical to  pacjent jest najważniejszy. Zgłaszając się 
do naszej placówki mogę mieć Państwo pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby 
zadbać o Wasz wzrok.

Okomedical to jedyne miejsce w Krzeszowicach, w którym mogą Państwo otrzymać 
kompleksową opiekę, od diagnozowania chorób, dobór korekcji okularowej i socze-
wek kontaktowych, a także zakup okularów. Otaczamy opieką dorosłych oraz dzieci 
w dziedzinie okulistyki, ortoptyki, optyki.
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Riley L. : Dziewczyna z Neapolu
Rosanna Menici jako dziewczynka usłyszała Ro-
berta Rosiniego, wiedziała, że to on w przyszłości 
zostanie jej mężem. Dzięki niemu odkryła swoją 
drugą miłość – śpiew, i w kilka lat później stanęła 
na scenie wielkiej La Scali, gdzie Robert odniósł 
już międzynarodową sławę. Zakulisowe gierki, 
zawiść, rywalizacja i romans rozgrywające się na 
największych scenach operowych świata.

Coben H. : Chłopiec z lasu
Najnowsza powieść mistrza zwrotów akcji. Męż-
czyzna o tajemniczej przeszłości musi znaleźć 
zaginioną nastolatkę. Jedyną wskazówką jest to, 
że była nękana. Wilde, aby wyjaśnić tajemnicę znik-
nięcia outsiderki, będzie musiał wrócić do swojej 
przeszłości i do miejsca, w którym władza pozwala 
na utrzymywanie sekretów, które mogą zagrozić 
milionom ludzi.

Scobie O., Durand C. :  
Harry i Meghan. Chcemy być wolni

Autorzy książki, dwójka królewskich dziennikarzy, 
dają nam rzadką możliwość zajrzenia za pałacowe 
mury i przyjrzenia się relacjom w najbardziej znanej 
rodzinie świata. Jako pierwsi ujawniają prawdziwe 
szczegóły wspólnego życia Harry'ego i Meghan oraz 
rozwiewają krążące wokół nich plotki.

Świst P. : Paprocany
W Miejskiej Komendzie Policji w Tychach wybucha 
afera. Pokrzywdzona jako głównego sprawcę czynu 
podaje wzorowego funkcjonariusza Krzysztofa 
Strzeleckiego. Szef nie wierzy w jego winę. Ode-
słany na przymusowy urlop Strzelecki zostaje 
poproszony przez przełożonego o pomoc w pry-
watnym śledztwie. Tropy prowadzą nad Paprocany 
– jezioro w Tychach...

Bednarek J. : Zielone piórko Zbigniewa. 
Skarpetki kontratakują! t. 4

Kolejna odsłona niesamowitych przygód kultowych 
już Skarpetek. Pewnego razu dzieje się coś niespo-
dziewanego. Znika Zbigniew, gadatliwa papuga, 
mieszkająca w antycznej klatce w salonie. Jedynym 
śladem jest małe zielone piórko na podłodze. Pin-
kerton z zapałem rozpoczyna śledztwo. Dokąd 
prowadzi trop?

Jeż A. : Szaniec
Senne Warmia i Mazury pod koniec lata. Nadchodzi 
burza. Nic już nie będzie takie samo. “Szaniec” – 
ekskluzywny hotel z programem surwiwalowym, 
ośmioro gości, którzy znają tylko swoje imiona, 
pełna ilozacja i odcięcie od świata. Idealne warunki 
aby “zajrzeć w głąb siebie”, jak mówi folder re-
klamowy. Idealne warunki na idealne morderstwo.

Górska K. : Zabawa z psem
Poznaj nowe przygody wesołego, czerwonego 
Samochodzika Franka. Z kim Franek pojechał do 
parku? Co go spotkało podczas zabawy z psami? 
W książeczce, oprócz historyjki do czytania, znaj-
dziesz zagadki, quizy i łamigłówki.

Mróz R. : Halny t. 6
Wiktor Forst powraca. Dominika Wadryś-Hansen 
zostaje wezwana do Zakopanego w sprawie ma-
kabrycznego morderstwa kobiety, w ustach której 
znaleziono monetę łudząco przypominającą tę, 
którą posługiwał się seryjny morderca lata temu. 
Poszlaki prowadzą donikąd.

LEGENDA  
O NOWEJ GÓRZE
Dawno, dawno temu żyły sobie dwie 
siostry - Sara i Klara. Dziewczynki 
mieszkały na skraju lasu, w małym 
domku z ogródkiem. Pewnego razu 
Klara dostała w prezencie psinkę na-
tomiast Sara kotkę. 
K l a r a  n a z w a ł a 
swoją psinkę Lilka, 
Sa ra swoją kotkę 
L u  l u .  Pe w n e g o 
razu kotka Lu lu 
i psinka Lilka zo-
stały same w domu. 
Umów i ł y  s i ę ,  ż e 
pójdą na spacer do 
lasu, ale kiedy szły 
nie zauważyły szybu 
i wpadły do niego. 
S z y b  b y ł  p o z o -
s t a ło ś c i ą  p o  ko-
palni ołowiu i rudy 
miedzi. Gdy Klara 
i Sara wróci ły do 
domu zauważyły, że 
zwierzątka zniknęły. 
Dziewczynki bardzo 
się wystraszyły. Za-
częły poszukiwania. 
Z pomocą przyszły im duszki 
kopalniane, które powie-
dzia ły, gdzie znajdują się 
psinka i kotka. Przekopały 
tunel do szybu aby wydostać 
z niego zwierzątka. 
Z uzyskanej ziemi usypały 
og romną górę .  Legenda 

głosi, że od powstałej z ziemi 
ogromnej góry mieszkańcy 
nazwali ich wieś Nowa Góra.

 v Tekst i ilustracja: 
 Wiktoria Żbik 

Szkoła Podstawowa  
w Tenczynku 

kl. III b, rok szk. 2018 / 2019

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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Fokus na kolor: żółto–szare stylizacje 
Ciepłe miesiące to doskonały moment, aby wpuścić trochę świeżości i słońca do naszej szafy. Chętnie korzystamy z tego przy-
wileju, a na ulicach pojawia się coraz więcej barwnych stylizacji. Przebija się w nich kolor żółty, noszony solo lub zestawiony 
ze stonowaną szarością. W takim wydaniu prezentuje się niezwykle ciekawie i elegancko. Podpowiadamy, jak łączyć te kolory, 
by zbudować idealny wiosenno-letni look.
Żółty jest energiczną i optymistyczną barwą, której nie można od-
mówić charakteru. Już odrobina wystarczy, aby stylizacja nabrała 
„rumieńców” i zyskała modny charakter. Choć uchodzi za wyra-
zisty i mocno definiowany odcień ma szerokie grono fanek – lubią 
go zarówno nastolatki, jak i dojrzałe kobiety. Jak ten energetyczny 
odcień połączyć z uniwersalną, ale zdecydowanie bardziej poważną, 
szarością?
– Żółty może się wydawać nieco ekscentryczny, dlatego idealnym 
kompanem dla niego jest popielaty – stonowany, uniwersalny, spo-
kojny. Stanowi kontrapunkt, ale nie tworzy zbyt ostrego kontrastu, 
jak w przypadku czerni. Takie zestawienie ma podobną tempe-
raturę barw i po prostu jest przyjemne dla oka – budując stylizację 
w takich kolorach, możemy śmiało wykluczyć nudę i nie musimy bać 
się przesady. Duet ma naprawdę sporo do zaoferowania – komentuje 
ekspertka marki KiK.

Brunetki, blondynki, szatynki? 
Komu pasuje żółty? Okazuje się, że wszystko zależy od odcienia, 
który wybierzemy, a możliwości jest wiele. Możemy postawić na de-
likatną i słomkową tonację, intensywnie kanarkową, cytrynową lub 
musztardową, która w jesienne dni dobrze zagra z bordo i czernią. 
Słoneczne warianty, które ładnie podkreślają opaleniznę, zarezer-
wujmy na wiosnę i lato.
– Pastelowe odcienie żółci wyeksponują urodę blondynek. Miodowe 
tonacje z kolei świetnie zagrają z chłodniejszymi letnimi typami, 
a jesieniom będzie dobrze w złocie i ochrze. Tyle w teorii, bo naj-
ważniejsza jest praktyka i to, jak czujemy się takiej stylizacji – przede 
wszystkim ma być komfortowo. Zdarza się, że słoneczna barwa nam 
się podoba, ale przeraża nas jej intensywność. Wówczas można za-
stosować inne rozwiązanie – przemycanie żółtego w dodatkach, wy-
korzystywanie tej barwy w jednym elemencie garderoby – np. pod po-
stacią topu, torebki czy cygaretek – i łączenie ich z szarością, tak aby 
uzyskać efekt świeżości – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.

Najlepsze zestawy 
Co wybrać do letniej stylizacji? Pomysłów nie zabraknie, szcze-
gólnie że wybór odzieży w tych kolorach jest teraz bardzo duży, na 
co niewątpliwie miał wpływ Instytut Pantone, który oficjalnie do-
cenił duet, wybierając „uspokajającą szarość” (Ultimate Grey) oraz 
„słoneczną żółć” (Illuminating) barwami 2021 roku. Oprócz tego 

możemy sprawdzić, co kryją nasze szafy. Jest spora szansa, że znaj-
dziemy wiele elementów odzieży w odcieniu gołębim – marynarki, 
spodnie dresowe, jeansy czy spódnice.
– Kilka dobrze zbudowanych, gotowych stylizacji to prawdziwe 
błogosławieństwo! Nie trzeba robić porannych poszukiwań, oszczę-
dzamy czas i energię, a zestawy zawsze wyglądają świetnie. W przy-
padku tego duetu ta metoda również się sprawdzi. Zaczęłabym od 
stylizacji codziennych – na spacer czy luźne spotkanie na mieście 
połączmy lekko sprane jeansy lub joggery w odcieniu szarości z ka-
narkową, oversizową bluzą czy dzianinowym sweterkiem. Jeśli gu-
stujemy w sukienkach i chcemy podkreślić naszą kobiecość, warto 
postawić na ten element garderoby w słonecznym wydaniu i dopełnić 
szmizjerkę czy hiszpankę akcentami w stonowanej barwie. Katana, 
nonszalancko zawiązany na plecach sweterek, sandałki czy torebka 
będą strzałem w dziesiątkę. Ciepły odcień można wykorzystać także 
na bardziej oficjalne spotkania i wyjścia do pracy. Tutaj podstawowa 

zasada brzmi: szara baza – np. sukienka, marynarka, spódnica, 
płaszcz – i żółty dodatek, choćby pod postacią kolczyków czy torebki. 
W ten sposób nie złamiemy etykiety, a stylizacja będzie ciekawsza. 
Pamiętajmy, aby miksować obie barwy z głową – żółty to i tak barwa 
dominująca w tym zestawieniu – podsumowuje stylistka KiK.
Słoneczny i gołębi odcień nie bez przyczyny pojawiły się w modowych 
trendach. Łączą w sobie różne światy: szaleństwo z zachowawczością 
i ekstrawagancję z uniwersalnością, a przy tym nie potrzeba czer-
wonego dywanu, aby je wyeksponować. Wystarczy trochę wiedzy, jak 
i co połączyć oraz odrobina optymizmu – w końcu moda ma cieszyć!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

PODOLOGIA KURZAJKI

Czym są kurzajki
Brodawki, potocznie zwane kurzajkami, wywołane 

są zakażeniem wirusa brodawczaka ludzkiego HPV 
(ang. human papilloma virus). Jest to zakażenie skóry 

i błon śluzowych, które objawia się poprzez powst nie 
cielistych grudek, mniej lub bardziej wypukłych. Obecnie, 

rozróżnia się ponad 70 typów tego wirusa, które powo-
dują różne rodzaje brodawek o odmiennych lokalizacjach. 

Dla przykładu, najczęściej występujące, zwykłe brodawki 
wywołane są przez HPV-1, 2 lub 4, brodawki płaskie – HPV-3, 
10, 27, 28 a wirusy HPV-6, 11, 16 i 18 są najczęściej w bro-

dawkach narządów płciowych. 

Przyczyny powstawania kurzajek
Do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego dochodzi 
poprzez:

• bezpośredni kontakt z osobą ze zmianami wywołanymi przez 
wirus lub materiałem zawierającym DNA wirusa HPV. Wirus ata-
kuje komórki warstwy podstawnej naskórka i stymuluje proces 
namnażania komórek, na skutek czego dochodzi do zmian roz-
rostowych nabłonka. Wykwit w postaci brodawki wirusowej jest 
efektem kilkumiesięcznego okresu inkubacji wirusa

• obniżoną odporność organizmu

• uszkodzony naskórek

Kurzajka a odcisk stopy
Bardzo ciężko jest odróżnić brodawkę podeszwową od odcisku 
stopy. Odciski podeszwowe znajdują się w obszarach nacisku. Mają 
centralny rdzeń keratotyczny i są bolesne. Z kolei brodawki pode-
szwowe nieznacznie odstają od powierzchni skóry i zazwyczaj nie 
wywołują dolegliwości bólowych.

Jak usunąć kurzajkę? 
Istnieje wiele sposobów usuwania kurzajek. Wymrażanie, łyżeczko-
wanie, laseroterapie, stosowanie środków keratolitycznych, czy też 
elektrokoagulacja. 

Zapraszamy do naszego gabinetu na usuwanie kurzajek. Jesteśmy 
podologami, członkami Polskiego Towarzystwa Podologicznego. 
Profesjonalnie zdiagnozujemy problem oraz przedstawimy plan 
terapii usuwania zmian.

Zapraszają kosmetolodzy/podolodzy 
 Instytutu Urody Elf 

Kurzajka na stopie jest problemem, który może dotykać niemal 10% ludzkości. Najczęściej 
kurzajka na stopie dotyczy młodzieży, dzieci a także osób z obniżoną odpornością. Zapewne 
niejeden z nas odczuł na własnej skórze, z czym wiąże się powstanie kurzajki i jakie może 
to nieść za sobą skutki. Jakie są przyczyny powstawania kurzajki na stopie i jak ją leczyć.
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Projakt Erasmus+ „My Culture, Your Culture, Our Culture”

Międzynarodowe spotkanie w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej
Kolejny rok szkolny dobiega końca i, mimo iż nie należał on do najłatwiejszych, przyniósł nam i naszym przedszkolakom wiele pozytywnych 
wrażeń i nowych doświadczeń. Wszystko to za sprawą projektu Erasmus+  „My Cuture, Your Culture, Our Culture”, który wspólnie z  part-
nerami z Portugalii, Włoch, Litwy i Grecji realizujemy od września 2018 roku. 
„Moja kultura, twoja kultura, nasza kultura” - jak sam tytuł głosi 
- to odkrywanie tradycji i zwyczajów wszystkich krajów uczestni-
czących w projekcie, wprowadzenie dzieci w świat kultury i tradycji 
własnego kraju, które jest realizowane już w najmłodszych latach 
edukacji. Dzięki kooperacji i wymianie doświadczeń partnerów, 
spotkaniom online z rówieśnikami, wspólnym działaniom, nasze 
przedszkolaki  wzbogacały swoją wiedzę o nowe treści, zarówno 
względem własnej ojczyzny, jak również  krajów partnerskich. 
Dzieci potrafią przywitać się w pięciu językach, znają najważ-
niejsze pomniki kultury i sztuki w regionie, polskie tańce narodowe, 
z których dwa od lat tańczą na swojej scenie. Wszystkie nasze grupy 
- od Pszczółek do Mądrych Sówek włącznie - znają barwy i symbole 
narodowe, tradycje świąteczne i polskie dania. Wiedzą, w jakie 
zabawy bawili się nasi dziadkowie i pradziadkowie, jakich narzędzi 
używali, jak wyglądały dawne domy i ich wyposażenie. Poprzez 
kontakt z partnerskimi placówkami nauczyliśmy się tolerancji i ak-
ceptacji względem innych narodowości. Mieliśmy szansę zauważyć, 
że, mimo iż dzielą nas tysiące kilometrów, łączy nas wiele - wspólne 
korzenie, podobne doświadczenia wychowawcze, marzenia i cele.  
Ze względu na trwającą pandemię, niestety, nie udało nam się za-
prosić przedstawicieli zagranicznych przedszkoli do naszej pla-
cówki. Zainicjowaliśmy zatem wirtualne spotkanie, które miało 
charakter edukacyjno-kulturowy i odbyło się  w dniach od 7 do 12 
maja. Online, poprzez monitor komputera, prezentowaliśmy part-
nerom zwyczaje naszego regionu, polski system edukacyjny, stroje 
ludowe i tańce narodowe. Mieli również możliwość „zwiedzenia” 
naszego pięknego przedszkola dzięki nagraniom prezentującym 
wnętrze i otoczenie budynku. 
Najważniejsze wydarzenie miało miejsce 11 maja, kiedy to nasze 
przedszkolaki osobiście powitały gości, podczas tzw. „live meeting” 
streamingowanego przez platformę TEAMS. Dzieci przywitały 
gości w pięciu językach, zaprezentowały międzynarodowe piosenki 
powitalne, a także zatańczyły nasz regionalny taniec ludowy, „kra-
kowiak”. Nasi z podziwem odnosili się do umiejętności polskich 
dzieci, cieszyli się także z oryginalnej organizacji spotkania. Nie 
zabrakło również warsztatów o obrzędach ludowych, takich jak ob-
chody nocy świętojańskiej, warsztatów plecenia wianków i wieńców 
dla panien do strojów krakowskich. 
Dużą część spotkania poświęciliśmy na przybliżenie zagranicznym 
partnerom piękna naszego regionu, udostępniając prezentację naj-

bliższej okolicy, Krakowa, Wieliczki oraz innych miejsc wpisanych 
na listę UNESCO. Spotkanie w ramach projektu Erasmus+ to 
również ciąg szkoleń i wykładów organizowanych przez partnerskie 
szkoły, służących dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. 
Mimo iż pandemia zmusiła nas do modyfikacji planów szkole-
niowych, udało nam się zrealizować wszystkie treści programowe. 
Czerpaliśmy przy tym wiele radości ze spotkania online. Dostrze-

gając ogromne możliwości rozwojowe, jakie daje uczestnictwo 
w projekcie Erasmus+, pragniemy kontynuować współpracę z part-
nerami zagranicznymi, rozwijać nasze relacje poprzez realizację 
nowych przedsięwzięć międzynarodowych.

 v E.T.G.

Wyjątkowy Konkurs Fotograficzny w Przedszkolu w Tenczynku
W dniach 1-21 maja 2021r. w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku odbył się 
Przedszkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Rodzinny spacer w poszukiwaniu wiosny”. 
Celem konkursu było: 
• uwrażliwienie na piękno przyrody
• rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian 

zachodzących w przyrodzie 
• promowanie aktywnego wypoczynku 
• wzmacnianie więzi z rodziną 
• promowanie pasji fotografowania
Na Konkurs wpłynęły 22 zdjęcia. Komisja dokonała 
kwalifikacji nadesłanych zdjęć konkursowych biorąc 
pod uwagę zgodność z Regulaminem Konkursu. Ze 
względu na bardzo wysoki poziom nadesłanych zdjęć 
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, trzecie i trzy 
wyróżnienia.
Dokonując oceny zdjęć, komisja brała pod uwagę nastę-
pujące kryteria:
• plener, w którym zostało wykonane zdjęcie,
• uwzględnienie na fotografii przynajmniej jednego 

z rodziców,
• walory przyrodnicze uchwycone na fotografii,
• pomysł i walory artystyczne wykonanego zdjęcia.
W wyniku obrad Komisja przyznała:
• I miejsce ex aequo 

 - Jakub Grodecki grupa I i   
Maja Wojtas grupa IV

• II miejsce  
-  Tymoteusz Sieprawski grupa V

• III miejsce  
-  Dawid Pyrzyna grupa III

Wyróżnienia:
1. Nina Adamczyk  grupa II
2. Zofia Baran grupa II
3. Mateusz Gołas grupa III 
Organizator bardzo dziękuje za zaangażowanie 
wszystkim uczestnikom konkursu, jednocześnie wyra-
żając nadzieję kolejne jego edycje. 

 v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
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RADOSNY TENCZYNEK
POWRACAJĄ KUCYKOWE NIEDZIELE W RADOSNYM TENCZYNKU

Radosny Tenczynek w niedzielę 13 czerwca zamienił się w Dziki Zachód! Byli kowboje na koniach i końskie opowieści Pani Ani. Tradycyjnie 
były też oprowadzanki i tym razem z tej opcji mogły skorzystać też osoby dorosłe. Wydarzenie przyciągnęło całą masę dzieci, które z ra-
dością wsiadały na przyjacielskie kucyki. Można było też głaskać i przytulać czworonożnych przyjaciół. Nasze psy i koty chętnie witały 
gości. - Było super, chce tu przyjechać znowu i iść w teren na kucyku - mówiła zachwycona czteroletnia Tosia. 
Pani Ania Pachla wraz z grupą wolontariuszy opowiadała o nie-
zwykłej relacji jaka może łączyć dzieci i zwierzęta. - Pamiętajcie, że 
przychodząc do Radosnego Tenczynka na jazdy pomagacie konikom, 
które bez Waszego zainteresowania nie miałyby szans na tak dobre 
życie wśród lasów i łąk. Dziękuję bardzo za Wasz wkład, by Radosny 
Tenczynek był jeszcze bardziej radosny. 
Kucykowe niedziele to wydarzenie, które będzie odbywać się cyklicznie 
w okresie wakacyjnym. Ponad to przez całe wakacje będą prowadzone 
jazdy na kucykach w terenie i na ujeżdżalni. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z instruktorką jazdy Panią 
Anią Pachlą w celu umówienia terminu. Z poniższym kuponem można 
otrzymać 15% rabatu na pierwszą jazdę.
Radosny Tenczynek to miejsce stworzone dla koni i ludzi. Jest bez-
piecznym domem dla koni i zieloną ostoją dla miłośników zwierząt 
i przyrody. Można tu odpocząć wśród lasów i łąk. Nakarmić i pogłaskać 
konie oraz skorzystać z naszej oferty edukacyjnej, obejmującej naukę jazdy 
konnej na każdym poziomie jeździeckim i szkolenia z udziałem koni.

Znajdź nas na FB:  
@radosnytenczynek @fundacjatenczynek 

Zadzwoń: 792 977 009
Przyjedź: ul. Podgórki 1, Tenczynek. 

Dojedziesz jadąc ul. Długą do końca, na rozdrożu skręć 
w lewo, do lasu - tam jesteśmy i czekamy na Ciebie!

Co warto zobaczyć w 2021 roku? TOP5 awangardowych miejsc w Polsce i Europie
Rok 2020 nie był łatwy dla wielbicieli krótkich, kilkudniowych wycieczek do dużych miast, czyli tzw. city breaków. Tego ro-
dzaju wypady popularne są między innymi wśród miłośników sztuki czy smakoszy. Jednak zamknięte z powodu pandemii 
COVID-19 muzea, galerie, restauracje i bary, a także obawy przed zarażeniem bądź przebywaniem na kwarantannie w obcym 
kraju, w znaczący sposób ograniczyły ruch turystyczny. 
Teraz, gdy coraz szerzej stosowane są szczepienia przeciwko tej 
chorobie, z nadzieją można spoglądać na kolejny sezon tury-
styczny. Oto kilka propozycji miejsc z niepowtarzalnym, arty-
stycznym klimatem, które warto zobaczyć w pierwszej kolejności. 

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG (BERLIN) 

Friedrichshain-Kreuzberg to prawdziwa mekka nie tylko niemieckich, 
ale także europejskich hipsterów. Alternatywny tygiel kulturowy, 
w którym swoje miejsce znajdują zastępy artystów. Wśród licznych 
muzeów i galerii z pewnością największą sławą cieszy się East Side 
Gallery, czyli fragment Muru Berlińskiego o długości ponad 1,3 
km. Stał on się swoistą przestrzenią wystawienniczą dla ponad 100 
dzieł, w tym słynnego na cały świat graffiti przedstawiającego komu-
nistycznych dygnitarzy – Leonida Breżniewa i Ericha Honeckera. 
Turyści odwiedzający stolicę Niemiec z pewnością powinni również 
zajrzeć do znajdującego się nieopodal Muzeum Żydowskiego. 
Oprócz wartościowej ekspozycji, to także prawdziwa perełka ar-
chitektoniczna. Jeden z gmachów, zaprojektowany został przez uro-
dzonego w Łodzi, światowej sławy architekta Daniela Libeskinda 
– twórcę niezliczonych budynków w różnych częściach globu, w tym 
warszawskiej Złotej 44. 

TRASTEVERE (RZYM)

Stolica Włoch to w świadomości turystów z niemal całego świata 
przede wszystkim Koloseum, Panteon, Forum Romanum, Zamek 
Świętego Anioła czy Bazylika św. Piotra i Muzea Watykańskie. 
To oczywiście miejsca, których będąc w Rzymie grzechem byłoby 
nie zobaczyć. Ale warto wiedzieć, że kolebka europejskiej kultury 
oferuje inne atrakcje. 
Trastevere, czyli Zatybrze, to niezliczone knajpki z doskonałym je-
dzeniem, gwarne bary serwujące w upalne dni zimne piwo i drinki 
oraz lokalne, nocne życie. Ciepły klimat Wiecznego Miasta sprzyja 
spędzaniu wieczorów na zewnątrz, nie tylko w restauracyjnych 
ogródkach – jednym z miejsc, gdzie niemal codziennie spotyka się 
alternatywna część Rzymu jest plac Najświętszej Maryi Panny na 
Zatybrzu. To świetny punkt do nawiązania nowych znajomości 
i poznania smaku nocnego życia oraz skosztowania włoskiego wina 
w niepowtarzalnym otoczeniu.  

MONTMARTRE, MONTPARNASSE (PARYŻ)

Paryż niezmiennie kojarzy się z elegancją, szykiem, wszelkiego 
rodzaju sztuką i tworzącymi ją artystami, którzy na przestrzeni 

ostatnich dekad zamieszkiwali różne dzielnice miasta. W XIX wieku 
europejska awangarda skupiała się na Montmartre – do dziś można 
tam poczuć ducha genialnego Vincenta van Gogha czy naszego Fry-
deryka Chopina. 
Pierwsza połowa poprzedniego stulecia to z kolei rozkwit Montpar-
nasse. To tutaj tworzyli pionierzy kubizmu – Pablo Picasso i Georges 
Braque – których płótna dziś sprzedawane są światowych aukcjach za 
dziesiątki milionów dolarów. Interesującym miejscem, istniejącym do 
dziś, jest zaprojektowany przez Gustawa Eiffela budynek zwany „La 
Ruche”, czyli po prostu ul. Przez lata tworzyli w nim tacy twórcy jak Marc 
Chagall czy Mosze Kisling. Obecnie zresztą nieruchomość, mieszcząca 
się skądinąd w Pasażu Gdańskim, nadal skupia artystów z różnych za-
kątków Francji i nie tylko. 

UŽUPIS (WILNO) 

Chcąc poczuć awangardowy klimat miasta, wcale nie trzeba wybierać się 
za zachodnią granicę. Znajdujące się w Wilnie Užupis (Zarzecze), na-
zywane niekiedy litewskim Montmartre, to artystyczna kolebka naszego 
północno-wschodniego sąsiada. Mieszkał tam m.in. poeta Konstanty 
Ildefons Gałczyński czy malarz Ferdynand Ruszczyc. 
Przez lata zaniedbywany kwartał miasta, położony nad Wilejką, dziś 
znów przeżywa rozkwit. Przechadzając się po urokliwych uliczkach, 
nietrudno natrafić na takie perełki architektury jak kościół św. Bartło-

mieja czy świetne bary i knajpki, których nie brakuje w okolicy. Na Za-
rzeczu znajduje się m.in. restauracja Amandus, uznawana za najlepszą 
w całej stolicy Litwy. 

PRAGA-PÓŁNOC (WARSZAWA) 

Poszukując nietuzinkowych, klimatycznych miejsc, warto również 
zwrócić uwagę na warszawską Pragę-Północ. Ta interesująca dzielnica 
artystyczna, położona podobnie jak rzymskie Trastevere czy wileńskie 
Užupis w bezpośredniej bliskości rzeki, w ostatnim czasie nabiera nowego 
blasku. Zaniedbywana przez lata część ścisłego centrum miasta – tylko 
spacer mostem Śląsko-Dąbrowskim dzieli ją od Zamku Królewskiego 
i Kolumny Zygmunta – obecnie przyciąga artystów i wielbicieli sztuki 
nie tylko ze stolicy, ale także z całej Polski. 
Jednym z najciekawszych miejsc na Pradze-Północ jest Centrum 
Praskie Koneser. To starannie odrestaurowana przestrzeń byłej War-
szawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, w której prężnie działają 
liczne galerie sztuki oraz odbywają się wystawy cenionych na świecie 
twórców: Banksy’ego, Józefa Wilkonia czy Zdzisława Beksińskiego. 
W tym artystycznym zagłębiu nie brakuje też znakomitych barów 
i restauracji, a całości dopełnia Muzeum Polskiej Wódki. Można 
w nim poznać kilkusetletnią historię produkowanych nad Wisłą 
alkoholi, w tym znanych dziś na całym świecie marek, w prze-
szłości rozlewanych w Koneserze.
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Przechowywanie w kuchni – zrób to z głową!
Wiele osób nie przepada za sprzątaniem, ale większość lubi porządek. Wtedy wnętrze lepiej się prezentuje, łatwiej się w nim funk-
cjonuje, a nawet… mniej stresuje (tak, są na ten temat badania!). Nie inaczej jest z kuchnią, która przeważnie pełni też funkcję 
spiżarni, co oznacza oczywiście konieczność przechowywania w niej wielu rozmaitych produktów. Jak sobie z tym poradzić? 
Przede wszystkim z głową!
Porządek w kuchni to nie tylko kwestia estetyki. Jeśli wiemy i wi-
dzimy, „gdzie co mamy”, łatwiej zmobilizować się do gotowania czy 
zaplanować rozsądnie zakupy. Do tego nie marnujemy tyle jedzenia 
(kto nigdy nie znalazł smętnej marchewki czy kilku zapomnianych 
plasterków szynki, które „ukryły się” gdzieś na tyłach lodówki…), bo 
wszystko mamy pod kontrolą. Dlatego dla własnej wygody warto za-
poznać się z kilkoma wskazówkami na odpowiednie zorganizowanie 
domowej kuchni.

Ładnie i praktycznie
Słowem-klucz w temacie przechowywania w kuchni są „pojemniki”. 
– Szklane słoje i metalowe albo ceramiczne puszki zawsze będą wy-
glądać lepiej niż lekko sfatygowane plastikowe czy papierowe opa-
kowania, w których kupiliśmy dany produkt. Kilka takich samych 
lub podobnych pojemników ze szlachetniejszego materiału od razu 
powoduje, że przestrzeń – kuchenny blat, ale i wnętrze szafki czy 
szuflady – staje się uporządkowana i estetyczna – opowiada ekspertka 
sieci sklepów KiK i dodaje: dodatkowo, takie pojemniki ograniczają 
dostęp powietrza i wilgoci do przechowywanych w nich produktów, co 
sprawia, że dłużej są świeże, a ryzyko zainteresowania się nimi przez 
mole i inne szkodniki jest znacznie mniejsze. W przejrzystych pojem-
nikach widać też, ile produktu nam zostało, dzięki czemu możemy 
kontrolować listę zakupów, szczególnie w przypadku często uży-
wanych produktów, jak płatki, makarony czy przyprawy.
Zanim zachęcone zdjęciami z Instagrama, na których blaty i półki 
influencerek zdobią wielkie słoje wypełnione kolorowymi słodyczami, 
ruszymy na zakupy, zastanówmy się najpierw, czego dokładnie potrze-
bujemy. – Zróbmy listę produktów, które zamierzamy przechowywać 
w pojemnikach i kupmy ich dokładnie tyle, ile trzeba. Warto o tym 
pamiętać, bo biorąc pod uwagę bardzo niską cenę takich pojemników, 
łatwo przedobrzyć. Góra pudełek, które nie mieszczą się w kuchni 
i ciągle zawadzają, tylko powiększy bałagan, zamiast go zlikwidować 
– przestrzega ekspertka sieci sklepów KiK.

Co wybrać?
Wspomniane planowanie dotyczy zarówno kuchennych szafek, jak 
i lodówki. O czym należy przy nim pamiętać? – Tworząc pudełkową 
listę zakupów miejmy na względzie przestrzeń, którą dysponujemy. 
Nawet jeśli nasze serce skradną pudełka o wymyślnych kształtach, 
zastanówmy się, czy do naszej codzienności lepszym wyborem nie 
będą bardziej ustawne pojemniki – tłumaczy dekoratorka wnętrz sieci 

sklepów KiK i dodaje: w większości domów sprawdzi się kilka pła-
skich, prostokątnych pudełek na rozmaite resztki z obiadu, bo można 
je stawiać jeden na drugim, jeden malutki pojemniczek na resztkę 
mieszanki przypraw albo sosu oraz co najmniej jeden większy, okrągły 
i z przykrywką. Okaże się niezastąpiony, kiedy zostanie nam trochę 
sałatki, a nawet zupy.
Warto też zmierzyć wysokość półek i szerokość szuflad, w których 
zamierzamy umieścić pojemniki, zanim je kupimy. Inaczej może się 
okazać, że te piękne i niedrogie słoiczki na przyprawy czy superlekkie, 
ale trwałe puszki się tam nie zmieszczą i trzeba będzie znaleźć dla nich 
nowe miejsce albo właściciela. – Jeśli przemyślimy to, do czego posłużą 
nam pojemniki i gdzie je będziemy trzymać, możemy już przejść do 
najprzyjemniejszej części – wyboru pojemników pod względem wizu-
alnym. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale warto podkreślić, że 
pojemniki mogą też wpłynąć na odbiór wnętrza i tak np. ceramiczny 
zestaw w pastelowych kolorach na pewno doda przytulności kuchni, 
metalowy da przeciwny efekt. Najbardziej uniwersalne są pojemniki 
z przezroczystego szkła – pasują właściwie do każdej kuchni – pod-
powiada ekspertka sieci sklepów KiK.

Mniej śmieci = sukces
„System pojemnikowy” w kuchni ma też jedną ogromną zaletę: ułatwia 
bycie eko. Na ryneczkach w całej Polsce, a coraz częściej też w osie-
dlowych sklepach czy hipermarketach możemy kupić produkty spo-
żywcze na wagę, bez dodatkowych opakowań – od słodyczy, przez 
suszone owoce, po makarony i kasze oraz przyprawy. Jeśli przy tym 
zdecydujemy się na używanie wielorazowych woreczków, będziemy 
mogli ograniczyć liczbę odpadów i pogratulować sobie bycia less waste.

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

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

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

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich oraz polskich
regionalnych i rzemieślniczych w hurtowych cenach.

Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

KĄCIK KULINARNY

Szparagi raz jeszcze, tym razem w innej odsłonie

Makaron ze szparagami  
i pomidorem
Uwielbiam szparagi, uwielbiam makaron. I jak to pierwsze mi wolno, 
to to drugie mam obecnie mocno ograniczone. Mogę, ale pełnoziar-
nisty, a to zdecydowanie nie jest to. Jak zabić jego smak? Jak zrobić, 
żeby mi smakował ? Prosto - dodać ostrą papryczkę peperoncino, 
zaostrzy wszystko ;) I tak właśnie było tym razem.
Makaron ze szparagami 
i pomidorem
• 2 nieduże gniazdka 

makaronu pełnoziarnistego
• 4 zielone szparagi
• 1 duży pomidor (albo sos 

pomidorowy)
• 1/2 cebuli
• 2 ząbki czosnku
• szczypta peperoncino (ja 

mam taką bardzo ostrą 
suszoną)

• 1 łyżka oleju
• świeżo mielony pieprz
• sól
Wstawiamy wodę na makaron, 
gotujemy makaron według 
czasu podanego na opakowaniu. 
W międzyczasie rozgrzewamy 
patelnię, wlewamy olej. Po 
chwili dodajemy pokrojoną w ko-
steczkę cebulę i czosnek oraz pe-
peroncino, mieszamy. Szparagi 
- odłamujemy zdrętwiałe koń-
cówki, a resztę kroimy w nieduże 
kawałki. Gdy cebula i czosnek się 
zeszklą, dodajemy pokrojonego 
pomidora, wszystko mieszamy. 
Gdy pomidor zacznie się roz-
padać, dodajemy szparagi, pod-

lewamy 2 łyżkami wody, przy-
krywamy pokrywką, dopra-
wiamy solą i pieprzem do smaku. 
Czekamy kilka minut tak, żeby 
wytworzyła się para, a w niej 
zrobią się szparagi.
I? Gotowe. Teraz tylko dodać do 
tego co na patelni makaron, wy-
mieszać i można jeść.

Ja zabrałam ten makaron do 
pracy, gdzie zjadłam go na lunch, 
posypałam go jeszcze pokru-
szonym parmezanem.
Oj, pyszne to było i naprawdę 
zajęło mi to w sumie 10 minut, 
więc nie zastanawiaj się, tylko 
zrób sobie dobry obiad :).

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

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

SZUKAM PRACY
W OKOLICY KRAKOWA

Ukończyłam studia na kierunku Politologia i Nauki
Społeczne oraz studia podyplomowe na kierunku Historia.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe,
w szczególności jako nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie.

Jestem zainteresowana również podjęciem
pracy w charakterze pracownika biurowego.

Chciałabym podjąć pracę dającą mi możliwość rozwoju
zawodowego, satysfakcję oraz stabilizację.

Jestem osobą komunikatywną, niekonfliktową
i posiadającą dużą motywację do pracy.

Telefon kontaktowy: 722 396 705
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Moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina...

Dzisiaj będzie o poczuciu winy. Dlaczego? Bo właśnie dzisiaj miałam z tym 
uczuciem najlepszy kontakt – zapomniałam na czas napisać właśnie ten ar-
tykuł. Było mi bardzo głupio, bo przecież kiedyś się zobowiązałam, że będę 
to robiła systematycznie i na czas, a sobie samej obiecałam, że nie będę 
tego zostawiać na ostatnią chwilę. Mogłabym uruchomić racjonalizację, żeby 
sobie jakoś pomóc w przeżywaniu tego trudnego uczucia – powiedziałabym 
wówczas, że cały weekend miałam zajęty szkoleniem, byłam tym niezmiernie 
zaabsorbowana i niestety zmęczona.
Poczucie winy i wstyd to nadal 
w wielu rodzinach główne metody 
wychowawcze. Rodzice nie czując 
swojej kompetencji – o czym pi-
sałam już poprzednio – naj-
częściej sięgają właśnie do tych 
uczuć. Bo w dziecku dość łatwo 
jest wzbudzić zawstydzenie i tzw. 
wyrzuty sumienia. „Oj, nieładnie 
zrobiłeś!”; „Mama się gniewa!”; 
„Tak nie wypada!”; „Zobaczysz, 
jak wróci tata” - to właśnie tego 
typu zwroty używane w wielu 
polskich domach powodują, że 
dziecko ze wstydem i winą po-
zostaje czasami do końca życia.
Problem polega na tym, że 
później te uczucia uruchamiają się 
w niewłaściwych momentach i/
lub są zbyt duże, nieadekwatne do 
winy, o ile w ogóle ona występuje. 
Ma to ogromy wpływ na poczucie 
własnej wartości i co za tym idzie 
na jakość życia. To trudne cały 
czas pozostawać w poczuciu, że 
się zrobiło coś niewłaściwego 
i oczekiwać kary.
Poczucie winy bardzo mocno 
wiąże się z odpowiedzialnością. 
To właśnie osoby, które biorą 
odpowiedzialność za rzeczy, sy-
tuacje, które tak naprawdę od 
nich nie zależą, bardzo często 
nie radzą sobie z „wyrzutami 
sumienia”. Czują winę nawet 

wtedy, gdy nie mieli wpływu. 
Bo przecież dziecko nie może 
siebie winić za to, że rodzic nie 
kontroluje swoich emocji. Tak 
samo jak dziecko nigdy nie jest 
winne temu, że rodzic nadużywa 
alkohol. Albo dziecko, które wy-
jeżdża na studia, nie może brać 
odpowiedzialności za rodziców, 
którzy zostają w domu, a są ze 
sobą skłóceni. Tych przykładów 
mogłabym mnożyć i mnożyć. 
Ważne, żeby zobaczyć w swoim 
życia na co mam realny wpływ 
i co zależy ode mnie – i tylko za 
to brać odpowiedzialność i nie 
obarczać się poczuciem winy, 
kiedy w tych obszarach dzieje się 
coś trudnego. Natomiast, kiedy 

rzeczywiście zawiniliśmy, warto 
do tej winy się przyznać, choćby 
samemu przed sobą, ponieść tego 
konsekwencje i starać się więcej 
błędu nie popełniać. Uniosłam 
fakt, że nie napisałam tego ar-
tykuł wcześniej i teraz siedzę nad 
nim po ciężkim dniu i próbuję coś 
ułożyć, żebyście Państwo mogli 
wkrótce te słowa przeczytać.

 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

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

ZZMMIIAANNAA LLOOKKAALLIIZZAACCJJII NNAASSZZEEGGOO BBIIUURRAAWWKKRRZZEESSZZOOWWIICCAACCHH --
OBECNIE ZAPRASZAMYNAUULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..!!

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

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

3300 LLAATT PPIIĘĘKKNNAA ZZ PPAASSJJĄĄ
Wtymroku Oriflameobchodzi30 latwPolsce.Przez tenczaszmieniło
się bardzo wiele! Świat jest dziś zupełnie inny niż 30 lat temu, ale
Oriflame niezmiennie stoi na straży swoich wartości, dbając nie tylko
o swoichwspółpracowników i klientów, ale także podejmując działania,
dzięki którym nasze jutro będzie jeszcze piękniejsze. Cały czas rozwija
się i jest na bieżąco z trendami. Dba o naszą urodę i zdrowie.

W ostatnim roku wprowadziło do swojej oferty naturalne olejki
eteryczne Mind & Mood oraz katalog z biżuterią Norsken.
W przepięknej biżuterii znajdują się naturalne kamienie,
niepowtarzalnewzory dla każdej kobiety.

Oriflame dba o swoich partnerów biznesowych dostosowując programy i nagrody do każdego
poziomu rozwoju.Właśniewystartował nowyprogramwktórymmożna spędzićwakacjew2022 roku
na Greckiej wyspie RODOS. Jeśli będziemy pracować systematycznie zgodnie z "Drogą do sukcesu
Oriflame"możemykorzystać z programówsamochodowych. Jeśli szukasz pracy lub chcesz dorobić do
domowego budżetu, a może chcesz stałą zniżkę na kosmetyki? zapraszam do naszych biur - chętnie
opowiemy omożliwościach przy kawie, a Ty sam/a zdecydujesz co będzie dla Ciebie odpowiednie.

POWIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMYDONASZYCHBIUR.

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

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 

marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej 
• 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 

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

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

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

• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• „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

Nabierz sił we własnym 
domu – nowe wydanie Baumit 

Magazynu już dostępne!
Czy da się we wnętrzach stworzyć klimat podobny do tego, którym 
możemy raczyć się, przebywając w górach, nad morzem lub w pobliżu 
wodospadu, gdzie powietrze jest najświeższe? Okazuje się, że tak! O tym, 
jak to możliwe, przeczytacie na łamach najnowszego wydania Baumit 
Magazynu. Zobaczcie, co jeszcze interesującego znajdziecie w numerze!
Tradycyjnie, jeszcze przed wa-
kacjami firma Baumit oddaje do 
dyspozycji czytelników nowe 
wydanie magazynu, poświę-
conego tematyce wykańczania 
wnętrz i elewacji. Architekci, 
wykonawcy czy inwestorzy jak 
zawsze znajdą w nim sporą porcję 
praktycznej wiedzy o aktualnych 
trendach, nowinkach technolo-
gicznych czy branżowych wy-
darzeniach. To obowiązkowa 
lektura dla każdego, kto po-
szukuje zdrowych materiałów bu-
dowlanych, dzięki którym można 
mieszkać w komfortowych i bez-
piecznych warunkach. 
Znaczna część numeru została 
poświęcona prezentacji innowa-
cyjnego systemu do wykańczania 
ścian wewnętrznych – Baumit 
Ionit, w którego skład wchodzi 
farba wewnętrzna i masy szpa-
chlowe o supermocach. Jakich? 
Przeczytacie o nich w publika-
cjach „Nabierz sił we własnym 
domu”, „Jony źródłem dobrego 
samopoczucia” oraz „Oaza wy-
poczynku”. Zdradzamy, że farba 
IonitColor posiada właściwości 
prozdrowotne, dzięki ktorym 
zwiększa się ilość dobrych jonów 
w powietrzu. Z kolei masy szpa-
chlowe IonitFinish i IonitFino 
doskonale regulują poziom wil-
gotności w pomieszczeniach. 
Pamiętając o tym, że nawet 90% 
czasu spędzamy w zamkniętych 

pomieszczeniach, a jakość po-
wietrza ma istotny wpływ na 
nasze samopoczucie, z pewnością 
jest to temat, którym warto się 
zainteresować. 
Mi łośn ików dobrej a rch i-
tektury zaciekawi z pewnością 
cykl tekstów przedstawiających 
laureatów konkursu Fasada 
Roku 2020, wśród których 
tym razem znalazły się: zreali-
zowane w zgodzie z f ilozofią 
slow life osiedle Nowe Kolibki 
w Gdyni, charakteryzujący się 
wysokim standardem nowo wy-
budowany akademik Student 
Depot w Gdańsku oraz przed-
wojenny blok w Nowej Soli, 
który niedawno otrzymał nowe 
życie dzięki pracom termomo-
dernizacynym. Na kolejnych 
stronach magazynu znajdziecie 
także wyniki rozstrzygniętego 
w kwietniu europejskiego kon-
kursu Life Challenge 2021.

Z bieżącego wydania dowiecie się 
również, jak przyspieszyć prace 
związane z tynkowaniem ścian 
czy wykonaniem posadzki pod-
łogowej. Poznacie też kolekcję 
Shades of White – 12 odcieni 
bieli tynków i farb elewacyjnych, 
spośród których można wybrać 
ten najbardziej dopasowany do 
swojego budynku, by nadać mu 
wyjątkowy charakter.
To i jeszcze więcej znajdziecie 
w najnowszym Baumit Maga-
zynie, który jest dostępny dla 
każdego w formie e-wydania na 
stronie www.baumit.com. Przy-
jemnej lektury!
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BO TO SIĘ ZWYKLE TAK ZACZYNA
6 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 
na sali teatralnej MOKSiR Chrzanów 
odbył się koncert, który otworzył 
ponownie działalność artystyczną 
domu kultury po okresie lock-
downu. BO TO SIĘ ZWYKLE TAK ZA-
CZYNA to koncert piosenek z okresu 
międzywojennego z fragmentami 
listów miłosnych 

Kazimierza Junoszy-Stępowskiego 
w tle. Historia pełna żarliwej miłości, 
frasunku, ploteczki towarzyskiej, 
świetnego humoru i skrzeczącej 
rzeczywistości lat 30. Na scenie 
wystąpiły najpiękniejsze głosy 
chrzanowskiego domu kultury 
w piosenkach takich, jak „Ada to 
nie wypada”, „W małym kinie” czy 
„Powróćmy jak za dawnych lat”.

MOKSiR Chrzanów
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Majówka za nami, nadchodzi Dzień Dziecka!

Teren - od łagodnych, widokowych Jurajskich leśnych 
i polnych szlaków, przez kamieniste i piaszczyste podjazdy 
i zjazdy, rozmoknięte wciągające drogi, po błotne i piaszczy-
ste rozlewiska (topieliska). Pogoda - od pięknego , prawie 
bezchmurnego nieba po burzę i ulewę. Wszystko idealnie 
zsynchronizowane, dlatego intensywna ulewa nadeszła 
w momencie dogaszania ogniska, usprawniania przytopio-
nej chwilę wcześniej zmoty i potrzeby uwolnienia dwóch 
wklejonych samochodów. Względnie twardy grunt zmienił 
się momentalnie w bardzo śliską breję, skutecznie utrudnia-
jąc a więc uatrakcyjniając uwalnianie uwięzionych uczest-
ników. Na szczęście mieliśmy też plandekę , która robiła za 
przenośny garaż aby w miarę przyzwolitych warunkach do-
kończyć niezbędne naprawy.
Uczestnicy byli głodni wrażeń i odważni, zatem nie mogło 
braknąć terenu, gdzie mogli testować możliwości swoje 
i maszyn, skutkiem czego 3 samochody miały wnętrza do 
suszenia a wyciągarki pracowały regularnie i dość ciężko. 
Niezapomniane show wizualne i akustyczne (ryczące V8) 
szczególnie dla uczestników z klasy turystycznej zapewnił 
kolega w zmocie z klasy extreme! Dziękujemy 😊
Natomiast jeśli  utrzyma się stabilna sytuacja z poluzowa-
niem zakazów – 10 lipca będziemy  uczestniczyć  w orga-
nizacji imprezy dla najmłodszych w Bydlinie –zaległy Dzień 
Dziecka i rozpoczęcie wakacji w jednym. Będzie  wiele atrak-
cji dla dzieci w tym przejażdżki samochodami 4x4 😊 To będzie
już 4 edycja, krótka ale bardzo treściwa trasa. Kilkanaście 
minut jazdy a w tym piach, błoto, woda, torf, mini trial, stro-
mizny. Także wrażenia dla milusińskich gwarantowane, oby 
doszło do skutku! 
Szczegóły niebawem na naszym profilu FB.  
Do zobaczenia!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Tylko jedna, ale za to udana na 100%. Dopisali uczestnicy, dopisała pogoda i warunki terenowe. Mieliśmy pe-
łen przekrój na każdym polu. Uczestnicy w samochodach od seryjnych, przez klasycznie „porobione” terenówki  
i pickupy różnych marek, po naprawdę poważną zmotę na bazie Patrola.
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Black & white – sprawdzony pomysł na wnętrze
W aranżacji wnętrz ścieżki są dwie – można albo śledzić najnowsze trendy, albo wykorzystać ponadczasowe rozwiązania. 
Duet: biel i czerń zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Kontrastowe zestawienie kusi minimalistów, miłośników 
nowoczesnych i industrialnych aranżacji, ale i wielbicieli klimatu retro prosto ze starych widokówek. Black & white ma 
w sobie ogromny potencjał – wystarczy go odkryć!
Prosto, a zarazem wyrafinowanie – tak najłatwiej opisać ten duet ko-
lorystyczny. W swoich projektach często stosowali go specjaliści od 
mody – Coco Chanel czy Karl Lagerfeld, pojawiał się w hollywoodzkich 
produkcjach filmowych (i to nie tylko pod postacią klapsa), wreszcie 
gościł w architekturze – posadzka w szachownicę była bardzo popu-
larna w starych kamienicach i do dziś jest jednym z często wybieranych 
wzorów. Połączenie czerni i bieli jest eleganckie oraz ponadczasowe, 
jednocześnie dość uniwersalne, a wręcz powszechne – spotkamy je za-
równo wśród perełek wnętrzarskich, jak i w domach znajomych czy są-
siadów. Możliwości są duże, ale to od nas zależy, jaki będzie ostateczny 
efekt tego połączenia. 

Dwa kolory, wiele możliwości
Może i brzmi jak slogan reklamowy, ale to cała prawda o bieli i czerni 
we wnętrzach. Barwy achromatyczne świetnie się dopełniają, a uzyskany 
kontrast działa tylko na korzyść tak zaaranżowanej przestrzeni. Chociaż 
kolory są tylko 2, trzeba pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że 
przestrzeń salonu czy kuchni będzie nas zachwycała, a nie przytłaczała 
swoim ponurym charakterem. 
– Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o proporcjach kolorów. 
Czerń w nadmiarze? Nie w każdym pomieszczeniu taki układ będzie 
trafnym wyborem, szczególnie jeśli mamy masywne, ciemne meble, 
a wnętrze jest usytuowane od strony północnej. Takie zestawienie na-
tomiast dobrze sprawdzi się w doświetlonych, dużych pomieszczeniach, 
gdzie klimat buduje naturalne światło. Nie oznacza to jednak, że nie 
możemy zdecydować się na kolorystykę black & white, mieszkając 
w bloku. W takiej warto pamiętać o tym, że bazę powinna stanowić 
biel – jasne ściany, podłoga, drzwi, może ozdobna sztukateria. To 
optycznie powiększy daną przestrzeń. Nie musimy się bać, że wyjdzie 
mdło, ponieważ biel ma różne odcienie – mleczny, kredowy, alaba-
strowy – i może mieć ciekawe faktury, wystarczy, że wykorzystamy 
kilka materiałów. Innym, ciekawym rozwiązaniem jest lamperia do 
połowy ściany w ciemnym odcieniu lub wykorzystanie farby tablicowej. 
Sprawdzi się to szczególnie w przestrzeniach, w których najczęściej 
przebywają najmłodsi mieszkańcy naszych wnętrz, czyli wszędzie tam, 
gdzie utrzymanie ścian w czystości nie jest najłatwiejszym zadaniem – 
mówi z uśmiechem dekoratorka marki KiK.

Dodatki, więcej dodatków
Mając przygotowaną białą bazę, czas zaprosić do wnętrza naszą drugą 
bohaterkę, która wchodzi cała na czarno. I ma wiele do zaoferowania, 

szczególnie w kwestii dodatków. Dekoracje są wdzięcznym tematem 
i dają duże możliwości aranżacyjne – możemy wybrać jednobarwne 
elementy lub wersje z printami. Docenią to zarówno osoby podchodzące 
do takiej aranżacji z pewnym dystansem, jak i miłośnicy weekendowych 
metamorfoz wnętrzarskich.
– Duet bieli i czerni jest klasycznym połączeniem, jednak wymaga 
trochę odwagi i wyobraźni aranżacyjnej. Żonglowanie ciemną barwą 
w dodatkach polecałabym wszystkim tym, którzy wprawdzie chcą ją 
przemycić do wnętrza, jednak nie do końca są przekonani do odbioru 
tego koloru – zastanawiają się, czy nie będzie za smutny/przytłaczający/
mało ekspresyjny. To najbezpieczniejszy sposób, ponieważ dodatki 
można albo wymienić na inne albo przerobić je kolorystycznie, kiedy 
uznamy, że czerń już nam się opatrzyła. Czego szukać w sklepach w od-
cieniach czerni i bieli? Zacznijmy od tekstyliów – kruczoczarna po-
ściel, ciemne pledy czy poduszki w biało–czarne, geometryczne wzory 
będą strzałem w dziesiątkę. Szczególnie, jeśli mamy jasną, uniwersalną 

kanapę czy klasyczne łóżko. Ciekawymi dodatkami będą też praktyczne 
elementy – industrialny gazetnik, półki na książki, koszyk na drobiazgi 
czy osłonki na kwiaty. Nie zapomnijmy o typowo dekoracyjnych do-
datkach – ceramicznych figurkach czy lampionach, które budują klimat. 
I najważniejsze – pamiętajmy, że kiedy czarno–biały wystrój nam się 
znudzi, wystarczy włączyć 1–2 kolory do puli, aby uzyskać niemalże 
nową aranżację – podkreśla dekoratorka marki KiK.
Biel i czerń uchodzą za eleganckie i wyrafinowane barwy, dlatego warto 
wziąć je pod uwagę podczas aranżowania naszych czterech kątów. Efekt 
zależy tylko od nas – może być industrialnie i bardzo nowocześnie lub 
wręcz przeciwnie – minimalistycznie i trochę po skandynawsku. Ale 
najpierw koncepcja!

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.

działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a  
w Grojcu, przy drodze asfaltowej gminnej,  

w pobliżu firmy "Blachprofil". 

Cena: 870 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

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

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. 
Działka położona jest przy 

drodze utwardzonej, gminnej.  
Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana o 

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

Cena: 169 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
kamienica 300 m kw. w Krakowie,  

ul. Królowej Jadwigi - 3 kondygnacje 
po 2 mieszkania, plus powierzchnia 

biurowa i 1 pomieszczenie na 
półpiętrze (do ew. adaptacji).

Cena: 2.790 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 43 a w Rudnie koło 
Tenczynka. Płaska, o regularnym 

kształcie. 4/5 powierzchni - tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

Cena: 236 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  
działka 42 a w Balicach, pod 

usługi, zakład produkcyjny, maszt 
telekomunikacyjny. Działka 

znajduje się w pobliżu autostrady 
A4, jest ogrodzona. Dojazd dla TIR. 

Cena: 1.378 tys. PLN..

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

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

DO SPRZEDANIA  
działka usługowo - budowlana  

o pow. 7,5 a w Kochanowie  
gm. Zabierzów (M1U).. 
Cena: 159 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 90 m kw plus budynki 

gospodarcze, działka 13 a. 
Cena: 260 tys. zł.

DO SPRZEDANIA  
 budynek w stanie surowym  

w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 
każda po ok. 220-240 m kw.  

Działka 13 a.
Cena: 580 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: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 90 m kw w Krzeszowicach, działka 78 a. Cena: 970 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
3. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
4. Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
5. Dom 90 m kw w Morawicy, działka 13 a. Cena: 260 tys. PLN. 
6. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
7. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
8. 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
9. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
10. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
11. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
12. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej.  

Cena: 104 tys. PLN.
13. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
14. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
15. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
16. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
17. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
18. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
19. 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.

20. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
21. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice.  

Nowa cena: 59 tys. PLN.
22. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu.  

Cena: 210 tys. PLN.
23. Działka budowlana 30 a w Morawicy. Nowa cena: 169 tys. PLN.
24. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
25. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 163 tys. PLN.

26. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
27. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
28. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
29. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

Cena: 139 tys zł.
30. Działka budowlana 15 a w Łazach, gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
31. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 

każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
32. Kamienica 300 m kw. w Krakowie - 3 kondygnacje po 2 mieszkania, 

plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew. 
adaptacji). Cena: 2.790 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
33. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice. Cena: 580 tys zł.

34. 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: 750 tys. PLN.

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

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

37. 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. 

38. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
39. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
40. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

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

Zabierzów. Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 1100 PLN 
/ m-c z mediami i ogrzewaniem. 1 os. - 600 PLN / m-c. Wspólna 

kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród do dyspozycji. 
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

42. 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.

43. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.

44. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
45. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach.  

Cena: 700 PLN / m-c.
46. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach.  

Cena: 1500 PLN / m-c.
47. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach.  

Cena: 1500 PLN / m-c.

Poszukujemy pilnie  
dla zdecydowanych Klientów:

•  zadbanego domu położnego w odległości  
do 25 km od Krakowa, w cenie do 1 mln PLN

• domu w cenie do 350 tys. PLN (może być do 
remontu) w Gminie Liszki lub Gminie Krzeszowice 
lub w gminach sąsiednich

• mieszkania w Krzeszowicach, Trzebini  
lub Zabierzowie

• widokowej działki budowlanej w Gminie  
Krzeszowice lub Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Kontakt i informacje pod numerami:  
696 595 118 lub 796 351 499. 

DO SPRZEDANIA 
malowniczo położona, widokowa 
działka budowlana 15 a w Łazach, 

gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Nowa cena: 119 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 270 m kw. plus stodoła  

w pięknym miejscu w Baczynie, 
działka  12 a..

Cena: 530 tys. PLN.

część domu w Nowej Górze, z garażem  
i pomieszczeniami gospodarczymi.

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
działka usługowa 50 a,  

w Siedlcu, gm. Krzeszowice.. 
Cena: 580 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

Kwiaty z bibuły były niegdyś podstawową formą zdobnictwa wnętrz mieszkalnych. „Zakwitały” 
w wiejskich izbach, podkreślając wyjątkowość czasu świętowania, ubarwiały je i rozweselały słabo 
oświetlone pomieszczenia. 
Konkurs na kwiaty bibułkowe „Ludowe kwiaciarki” ma na celu ponowne odkrycie precyzyjnej sztuki rękodzieła, 
czerpanie wiedzy i inspiracji od naszych dziadków oraz sięganie do źródeł tradycji ludowej, a wskazany materiał 
– bibuła – stwarza warunki do utrwalania już istniejących więzi, dokonywania transmisji wiedzy i obyczajowości 
między pokoleniami, aby pozwoli rozkwitnąć folklorowi na nowo.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej - pojedynczego kwiatu z bibuły w dowolnej technice (np. 
cukierkowanie, formowanie, zwijanie, plisowanie, marszczenie itd.) w dwóch kategoriach:
• kwiaty tradycyjne (wzór i technika)
• kwiaty inspirowane tradycją ludową (wzór i technika)
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie oraz indywidualnie.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę, nigdzie wcześniej nieprzed-
stawianą. Konkurs adresowany jest do młodzieży (od 16 roku życia) i osób dorosłych z terenu województwa 
małopolskiego. Prace można nadsyłać  w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2021 roku na adres MOKSiR 
Chrzanów ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Ludowe kwiaciarki”.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu Etnodizajn. Korzenie, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wraz z partnerem Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie i Zamek Lipowiec.
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Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

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

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

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

UWAGA! 
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce, 
pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racła-
wicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego 
schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od 
tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie 
odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793 993 779. 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.

RONI
Blisko dwa lata czekania na dom... Trafił do nas prosto z łańcucha. Pilnował obejścia u starszej ko-
biety. Pani zupełnie nie radziła sobie w opiece nad dwoma psami i koniec końców Roni po jakimś 
czasie przyjechał do Łętkowic. To młody, energiczny i łagodny pies. Ciekawy świata, kocha ludzi, 
dogaduje się z innymi psami. Reakcji na koty nie znamy. Roni ma około 3-4 lata, waży 30 kg, jest 
przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przy-
tulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

COLIA I CYKORIA
Adopcje w dwupaku należą chyba do najtrudniejszych. Mało kto decyduje się od razu na dwa psy, 
ale zdarzają się i takie. Dwie siostry, które na dom czekają u nas już bardzo długo (prawie 3 lata). 
Delikatne, wrażliwe, Cykoria trochę lękowa i świata poza sobą nie widzą. Wzajemnie dodają sobie 
pewności. Żal rozdzielać, ale jeśli nie uda się ze wspólnym domem, będziemy rozważać taką opcję... 
Nie mogą przecież czekać w nieskończoność. Dziewczyny mają około 4 lata, ważą 10 kg, są przy-
gotowane do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Fundacja Człowiek dla Zwierząt Łętkowice 
Kolonia (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

Starszy, wyjątkowy pies szuka domu
Dinuś to piękny psiak w typie owczarka nie-
mieckiego, ma około 12-13 lat. Zestarzał się 
i “zepsuł”, stał się niepotrzebny. Pomimo, iż 
przedstawicielom jednej z fundacji udało 
się odnaleźć właścicieli, ci nie zdecydowali 
się odebrać Dinusia… Żadne tłumaczenie, 
że Dinuś tęskni, że czeka przed drzwiami 
boksu z nadzieją, że jego pan wróci, nie 
złamało “serc” dotychczasowych właścicieli 
owczarka. Stał się on zbędnym przedmiotem 
wartym jedynie tego, by się go pozbyć… 
Piesek jest u nas i szukamy dla niego PRAWDZIWEGO domu. Początkowo, 
po przyjeździe do schroniska, Dino był rozbity i zdezorientowany. Obecnie 
chyba zrozumiał, że schronisko to jego “dom”, ale kompletnie nie odnajduje 
się w tej rzeczywistości, chodzi od ściany do ściany boksu wyglądając swego 
pana. Gdy tylko zobaczy opiekuna natychmiast podchodzi i przylega do 
sitaki boksu, czekając by ktoś go pogłaskał. Psiak, pomimo iż jest starszym 
zwierzakiem, jest kontaktowy i mocno skupiony na człowieku. Bardzo po-
trzebuje ludzkiego towarzystwa i opieki, tęskni za bliskością. Dino dobrze 
reaguje na inne psiaki. To wspaniały, dorodny, wierny pies, który czeka na 
nową rodzinę. Dla starego owczarka wilgoć, chłód i przede wszystkim brak 
swojego pana, to najgorsze co mogło go spotkać za wierną, oddaną służbę. 
Prosimy – podaruj Dinusiowi dom, nie pozwól by dłużej czekał na człowieka 
za schroniskowym murem!

Tel. 793 993 779

MORGAN
Cudowny przytulas który nie lubi deszczu, ale kocha ludzi. Kiedyś żył na łańcuchu, ale udowodnił, 
że nadaje się do Domu. Zrównoważony, piękny i mądry. Cudowna ruda sierść i biały wąs to jego 
znaki rozpoznawcze. Z wad... ma tylko wadę zgryzu. Waży około 30 kg, ma około 7 lat, akceptuje psy, 
stosunek do kotów nieznany. Wykastrowany, zaczipowany, zaszczepiony, odrobaczony - gotowy do 
adopcji! Przebywa w okolicy Krakowa. Kontakt w sprawie adopcji: 500038144 lub 534884174. 
Obowiązuje umowa adopcyjna. Morgan jest pod opieką Fundacji Człowiek Dla Zwierząt.

ONYKSETKA
Przedstawiamy Onyksetkę – wspaniałą sunię, która trafiła pod naszą opiekę z siedmiorgiem dzieci. Ma-
luszki mają już domy, Onyksia niestety nadal jest u nas i czeka na swój dom. Onyksetka ma 2-3 lata, waży 
15 kg, jest suczką spokojną, cichą, niekłopotliwą. Obserwuje świat, często siedząc na podwyższeniu, 
ale nie jest hałaśliwa. Gdy się wystraszy, chowa się za budą, gdy jest spokojniej, staje się troszkę cie-
kawska :) Sunia z dużym prawdopodobieństwem nie miała dotychczas prawdziwej rodziny. Potrzebuje 
człowieka, który pokaże jej świat bez stresu, bez głodu, spokojny i szczęśliwszy niż dotychczas. Na 
razie Onyksetka nie najlepiej chodzi na smyczy, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Onyksetka bez 
problemu dogaduje się z innymi psami. Była cudowną mamulką, bardzo troskliwą opiekunką swego 
potomstwa. Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona, za-
czipowana i wysterylizowana. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Onyksetki. Tel: 793 993 779.

KEIRA
Przedstawiamy Keirunię - spokojną, przyjazną sunię w typie owczarka niemieckiego. Keira ma 
około 8-9 lat, waży 32 kg, jest suczką niewidomą (ma tzw. zespół suchego oka). Gdyby we wcze-
śniejszych latach zadbano o jej oczka, nie straciłaby wzroku. Pomimo, iż Keira nie widzi, doskonale 
radzi sobie na spacerach, węch jest jej super przewodnikiem. Czasem ciężko uwierzyć, że Keira nie 
widzi, bo radzi sobie doskonale. Sunia ma silnie obniżony tył i z tego powodu, w przyszłości, może 
mieć kłopoty z chodzeniem, obecnie na spacerach jest aktywna. Keirunia jest bardzo miłą psinką. 
Uwielbia przysmaki, zna podstawowe polecenia, jest miła i towarzyska. Chętnie się przytula, ale 
nie jest nachalna w kontakcie. Suczka ma komplet szczepień, jest w coraz lepszej kondycji. Została 
odrobaczona i odpchlona, zaczipowana i wysterylizowana. Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu 
troskliwej rodziny dla tej pięknej, wspaniałej owczareczki. Tel: 793 993 779.

KORDONKA
Przedstawiamy Kordonkę - niewielką suczkę, która trafiła do nas po śmierci właściciela. Psinka jest 
bardzo smutna i przygnębiona. Od razu widać, że to, co się wydarzyło, mocno ją zasmuciło. Kor-
donka jest malutka, waży niespełna 10 kg, ma powyżej 9 lat. Kordonka nie jest jeszcze staruszką, 
ale na pysiu ma już sporo siwych włosków. Kordonka to suczka cicha, spokojna i niekłopotliwa. 
Troszkę się boi, ale jest łagodna. Sunia potrafi chodzić na smyczy, choć ostatnio chyba nie była wy-
prowadzana na spacery. W boksie Kordonka śpi zwinięta w kulkę. Nie zwraca uwagi na inne zwie-
rzaki, jest trochę zrezygnowana :( Suczka ma komplet szczepień, została odrobaczona i odpchlona, 
jest zaczipowana i po wykonaniu badań zostanie wysterylizowana. Bardzo prosimy o dobry i tro-
skliwy dom dla tej niewielkiej rudej dziewczynki. Tel: 793 993 779.
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

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

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

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

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

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

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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

BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

poznaj ofertę 
dla firm
•  kredyty na inwestycje

•  kredyty obrotowe

•  karty kredytowe

•  profesjonalna i szybka obsługa

Pełna informacja o finansowaniu dla firm, opłatach i prowizjach dostępna w placówkach banku 
i na www.aliorbank.pl. Alior Bank SA uzależnia decyzję  o przyznaniu finansowania od oceny 
wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Informacja handlowa według stanu na 01.03.2021 r.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, %  12 258 98 13
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Hotel dla kotów i małych zwierząt

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

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

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

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

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


