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Boho, marynistycznie, naturalnie… 
urządzamy wnętrza na wakacje!

Pandemia sprawiła, że ostatnie kilkanaście miesięcy większość z nas spędziła 
w dużej mierze w domu. Po tak długim czasie nawet najpiękniejsze wnętrza 
mogą się nieco „opatrzeć”, a tęsknota za podróżami dać się we znaki. Jak 
rozwiązać obie te bolączki? Wakacyjną aranżacją wnętrz! Podpowiadamy, 
jak ją wykonać na 3 sposoby – w stylu boho, marynistycznym i naturalnym.
Długie letnie dni to idealna 
pora na to, by przeprowadzić 
zmiany w zakresie aranżacji 
wnętrz. Nawet jeśli zamarzy 
nam się przemalowanie ścian, 
możemy bez problemu zrobić to 
w jeden, góra dwa dni, bo kiedy 
jest ciepło, farba błyskawicznie 
wyschnie. Jednak bez względu 

na to, czy planujemy większy 
remont czy małe odświeżenie, 
ważniejsze od koloru ścian mogą 
okazać się… dodatki.
– Nie jest tajemnicą, że klimat 
w n ę t r z a t wor z ą dod at k i . 
Z ich pomocą można w moment 
zmienić wystrój, często nie-
wielkim kosztem. W okresie 

letnim szczególnym zaintere-
sowaniem cieszą się style na-
wiązujące do przyrody, podróży 
i egzotycznych miejsc. Ich bazą 
są stonowane, przyjemne dla 
oka odcienie brązów, beżów, 
szarości, ale i zieleni czy nie-
bieskiego, a także naturalne 

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
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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

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

DO SPRZEDANIA
ładnaDZIAŁKAopow.43a
wRUDNIEk.TENCZYNKA

(4/5 powierzchni - terenymieszkaniowe, 1/5 - zieleń nieurządzona)

Regularny kształt, obok lasu.
Cena:236tys.PLN.

tel. 796 351 499
DO SPRZEDANIA

KAMIENICA300MKWWKRAKOWIE
(UL.KRÓLOWEJ JADWIGI -WOLAJUSTOWSKA,ZWIERZYNIEC)
6mieszkań -3 kondygnacje po 2mieszkania, plus powierzchnia

biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew. adaptacji).
Generalny remontw2011 r.

Cena:2.660tys.PLN.
tel. 796 351 499 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
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materiały. W sklepach 
m o ż n a  z n a l e ź ć 
mnóstwo akcesoriów 
w klimacie boho, ma-
rynistycznym czy na-
wiązującym do pu-
styni, egzotycznych 
wysp i dżungli, ale też 
łąk, kwiatów i lasów. 
Dzięk i odpow ied-
niemu wykorzystaniu 
ta k ic h e lementów 
możemy poczuć waka-
cyjny klimat bez wy-
chodzenia z domu! – podpo-
wiada dekoratorka wnętrz KiK.

Naturalna i prosta baza

Jak odświeżyć wnętrze w takim 
naturalnym stylu? – Abso-
lutnym hitem są kosze i pudła 
z rattanu, wikliny czy trawy 
morskiej. Można je ustawić na 
półkach, szafkach, komodach, 
ale też na podłodze. Idealnym 
dopełnieniem są słomiane 
kapelusze traktowane jako 
ozdoba – wystarczy położyć 
jeden lub kilka gdzieś wysoko, 
np. na szafie albo po prostu 
nonszalancko zawiesić na 
wieszaku. Sielskiego klimatu 
dodają też cienkie zasłony, 
narzuty obrusy i ser wetki 
z lnu czy bawełny. Nie muszą 
być nawet dokładnie wypra-
sowane, chodzi o domowy, na-
turalny efekt – radzi ekspertka 
marki KiK.

Na dodatek

Do takiej bazy możemy dobrać 
zarówno dodatki w maryni-
stycznym stylu (muszle, lam-
piony, wazony wypełnione pia-
skiem czy kamykami, motywy 

kojarzące się z wodą, czyli 
ryby, rozgwiazdy, kotwice 
czy statki), jak i boho (łapacze 
snów, makramy, świece, ka-
dzidełka, pióra, motywy liści, 
miękkie poduszki, koce i na-
rzuty). To także świetne tło do 
wyeksponowania kolekcji ce-
ramiki czy żywych roślin albo 
figurek, zdjęć i obrazków przy-
wodzących na myśl egzotyczne 
podróże. 
Wybór jest naprawdę duży, 
a oferowane w sklepach de-
koracje i dodatki – piękne. 
Na co się zdecydować? – Od-
powiedź na to pytanie trzeba 
zacząć od podkreślenia, że 
wcale nie musimy stawiać na 
jeden styl. Stonowane kolory 
i naturalne materiały są bardzo 
uniwersalną bazą. Łapacz snów 
w stylu boho doskonale wy-
gląda obok misy wypełnionej 
muszlami i złotego posążku-
-małpki, a idealnym dopeł-
nieniem dla hodowanej przez 
nas rośliny może być rodzinka 
ceramicznych słoni czy ma-
krama zawieszona na ścianie. 
W tym przypadku nie musimy 
się martwić o to, że przesa-

dzimy albo czegoś będzie za 
mało. To od nas zależy, czy 
wol imy urządzić wnętrze 
bardziej przywołujące wra-
żenie egzotycznego targu czy 
skromnej, oszczędnie urzą-
dzonej morskiej chatki – wy-
jaśnia specjalistka marki KiK.

Wyjątkowa kropka nad „i”
Kropką nad „i” we wnętrzach 
utrzymanych w takim lekkim, 
letnim klimacie są drobiazgi, 
po które najlepiej wybrać się 
na łono przyrody, ewentualnie 
do kwiaciarni lub… sklepu 
spożywczego. Misa z sezo-
nowymi owocami, a nawet 
warzywami czy bukiet z wy-
sokich wysuszonych traw albo 
gałązek to absolutny hit Insta-
grama. Nic dziwnego, bo pre-
zentują się naprawdę pięknie, 
nie tylko na zdjęciach. Do 
tego to praktyczne rozwią-
zanie, które niemal nic nas nie 
kosztuje. I jest bardzo orygi-
nalne – jak to w naturze, każdy 
owoc i kwiat jest inny, choć na-
leżałoby raczej napisać – wy-
jątkowy. I właśnie takie mogą 
być nasze wakacyjne wnętrza.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Boho, marynistycznie, naturalnie… 

urządzamy wnętrza na wakacje!
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Wakacyjna „wyprawka” dla dziecka – co powinno się w niej znaleźć?
Wakacje z dziećmi to wyzwanie samo w sobie. Nieważne, ile razy już to przerabialiśmy – coś zawsze może zaskoczyć. Jedyny 
sposób na zminimalizowanie ryzyka, że przykre niespodzianki zepsują nam wspólny wyjazd, to dobrze przemyślana „wyprawka”. 
Co powinno się w niej znaleźć? Już podpowiadamy!
Każdy rodzic wie, że nie da się przewidzieć wszystkiego, do tego 
dzieci są różne i mają różne potrzeby. Czy istnieje zatem przepis 
na uniwersalną „wakacyjną wyprawkę”? Zdecydowanie tak – jest 
bowiem co najmniej kilka rzeczy, bez których weekendowe czy 
wakacyjne wyjazdy po prostu nie mogą się obejść. A przynajmniej 
nie powinny, jeśli zależy nam na zasłużonym odpoczynku i zmi-
nimalizowaniu nieprzyjemnych sytuacji.

Solidna baza
Od czego zacząć? Poza wykupieniem ubezpieczenia (zwłaszcza, 
jeśli wybieramy się za granicę) oczywiście od torby, do której zapa-
kujemy wyprawkę. – Powinna być przede wszystkim spora, lekka 
i wygodna do noszenia, a najlepiej również wodoodporna. Wygląd 
jest w tym przypadku kwestią drugorzędną. Najlepiej sprawdzi 
się plecak z wygodnymi szelkami czy pojemna torba z zarówno 
długimi, jak i krótkimi uchwytami, którą w razie czego możemy 
szybko chwycić jedną ręką, ale też wygodnie przewiesić przez ramię, 
w zależności od potrzeb – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.

Prowiant
W wyprawce dla dziecka koniecznie powinna się znaleźć też bu-
telka na wodę, najlepiej z filtrem. – W sklepach nie brakuje takich 
o dowolnym rozmiarze, a nawet kolorze, co przydaje się zwłaszcza, 
kiedy mamy więcej niż jedno dziecko. Jeśli każde ma swoją w ulu-
bionym odcieniu, jest większa szansa na uniknięcie kłótni pt. „To 

moje!” – radzi specjalistka KiK i dodaje: warto również pamiętać 
o drobnych przekąskach na nagły dziecięcy napad głodu. Dobrze 
w tej roli sprawdzają się albo pokrojone już wcześniej owoce (bo-
rówki, truskawki czy – dla bezpieczeństwa przekrojone wzdłuż – 
winogrona), albo orzechy, albo zdrowe, zbożowe batoniki (zwłaszcza 
te zrobione samodzielnie), ewentualnie paczka sucharków czy cia-
steczek zbożowych z małą ilością cukru.

Bezpiecznik
Poza tak oczywistymi rzeczami, jak ręczniki czy strój kąpielowy 
oraz czapka albo kapelusik i okulary przeciwsłoneczne dla dziecka, 
powinniśmy pamiętać również o kilku innych obowiązkowych ele-
mentach wyprawki. – Można je określić jednym słowem – „bez-
piecznik”. A mówiąc konkretniej chodzi m.in. o opakowanie chu-
steczek higienicznych i tych mokrych, komplet plastrów opatrun-
kowych i odkażacz, a także krem z wysokim filtrem przeciwsło-
necznym oraz sprej odstraszający komary i kleszcze. Wszystko 
oczywiście najlepiej zapakować do jednej kosmetyczki – tłumaczy 
ekspertka KiK i dodaje: bezpieczne dziecko to szczęśliwe dziecko. 
I rodzice też.

Czasoumilacze
O ile my, dorośli, z prowiantem i kilkoma drobiazgami w apteczce 
możemy dosłownie zdobywać góry, dzieci są bardziej wybredne. 
Choć nieraz najwspanialszą zabawką okazuje się kijek znaleziony 

na leśnej dróżce, nie ma co ryzykować i lepiej zabrać ze sobą kilka 
zabawek. – Jeśli wybieramy się nad wodę, warto zabrać ze sobą 
dmuchany basenik i wiaderko. Są lekkie, a mogą wręcz uratować 
sytuację – np. jeśli woda w jeziorze czy rzece jest niebezpieczna, zbyt 
głęboka lub wartka albo po prostu za zimna. W małym baseniku 
dziecko będzie bezpieczne, a woda szybciej się nagrzeje – podpo-
wiada specjalistka KiK. 

Drobiazg na (nie)przewidziane okoliczności
Trudno nie zgodzić się z tym, że dzieci to wiodący producenci 
ubrań do prania. Brudzą się nie tylko jedząc, ale i przy zabawie… 
Na takie okazje przyda się nie tylko zapasowa bielizna i ubranko, 
ale też woreczki strunowe na te zabrudzone. Łatwo się je otwiera, 
są szczelne i nie spowodują jeszcze większego bałaganu w torbie. 
Do tego w razie potrzeby przydadzą się na niedojedzone owoce 
i kanapki, odpadki albo rozmaite przedmioty, które dzieci znajdują 
podczas wycieczek – zapiaszczone muszelki czy kamyki, patyki, 
a nawet martwe żuczki i inne skarby, bez których zafascynowany 
kilkulatek nie ruszy się nawet na krok. A przecież zależy nam na 
tym, by każdy członek rodziny był zadowolony z wyjazdu!

,,Natura w sztuce”, czyli cykl letnich warsztatów i wystaw w Galerii Bronowice
W Galerii ASP Bronowice przez całe wakacje mają miejsce bezpłatne warsztaty, w ramach których powstają m.in.: nietuzinkowe narzędzia do 
rysowania, kolaże, wielkoformatowe portrety roślin i kwiatów czy papierowa instalacja ,,dżungla”. Pierwsze spotkanie odbyło się 10 lipca, gdzie 
pod czujnym okiem dydaktyków z ASP, można było stworzyć własny motyw florystyczny w dwóch technikach graficznych – monotypii i frottage, 
a do tego skomponować fryz i zrobić oryginalne wycinanki.
Cykl letnich warsztatów ,,Natura w sztuce” to wspólna inicjatywa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Galerii Bronowice oraz 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia 
z twórczego działania (rysunek, malarstwo, grafika, instalacja, 
kolaż, wycinanki) stanowią próbę uchwycenia otaczającego nas 
świata na płótnie czy kartce papieru. Podczas warsztatów istotną 
rolę odgrywa poszukiwanie analogii pomiędzy historycznym 
i współczesnym postrzeganiem natury w kulturze. 
W ramach pierwszych zajęć uczestnicy poznali dwie techniki gra-
ficzne – monotypię i frottage, polegające na odciśnięciu faktury 
dowolnych przedmiotów, w tym wypadku roślinności, na po-
wierzchni tkanin lub papieru, używając do tego celu farby i ołówki. 
Metoda ta umożliwia drobiazgowe odtworzenie struktury repro-
dukowanych elementów organicznych, takich jak liście, kwiaty czy 
drewno. Zwieńczeniem spotkania było wspólne skomponowanie 
fryzu z powstałych wcześniej prac. 
Jak zbudować mikro i makrokosmos z wycinanek? Czy da się szki-
cować pałeczkami do sushi? Dlaczego materiały naturalne to naj-
lepsze narzędzia do tworzenia sztuki? Tego uczestnicy warsztatów 
dowiedzą się w ramach spotkania 31 lipca. Prowadzący zajęcia 
dydaktycy ASP doradzą, jak stworzyć własne akcesoria do ryso-
wania z nietypowych przedmiotów, a także pomogą skonstruować 
wielkoformatową instalację – dżunglę. 
Cykl kreatywnych warsztatów stanowi niebywałą okazję do roz-
winięcia artystycznych kompetencji i zdobycia wiedzy o tym, jak 
natura przenika sztukę. Wszystkie odbywające się w Galerii ASP 
Bronowice zajęcia są bezpłatne. W związku z ograniczoną ilością 
miejsc (10-15 osób) obowiązują wcześniejsze zapisy, których można 
dokonać poprzez stronę: kulturystyka@asp.krakow.pl. W zgło-
szeniu należy podać nazwę i termin zajęć oraz imiona i nazwiska 
uczestników. Warsztaty standardowo rozpoczynają się o stałych 
godzinach: 11:00, 13:00 oraz 15:00 i trwają 60 minut.
Zajęciom artystycznym towarzyszy także wystawa ,,Nature is 
my homeland”, rezultat międzynarodowego projektu uznanych 
artystów. Poprzez swoje prace autorzy oddają mistycyzm więzi 
łączącej człowieka i przyrodę – imitują procesy zachodzące w na-
turze, utrwalają piękno krajobrazu oraz przekodowują faunę i florę 
w graficzne znaki. Wystawę można podziwiać w Galerii ASP Bro-
nowice od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00, a w soboty 
i niedziele w godz. 9.00-21.00. Ekspozycja będzie czynna do 27 
sierpnia. Wstęp jest bezpłatny.

Warsztaty „Nature is my homeland. Natura to mój dom, cz. 3”  
- 31 lipca,godziny: 11:00, 13:00, 15:00
Budowa instalacji (dżungla) z wycinanek.
Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych w Galerii 
Bronowice znajduje się na: www/galeriabronowice.pl.
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Setterfield D. : Była sobie rzeka
Trzy dziewczynki zaginęły. Jedna wróciła. Opo-
wieść się rozpoczyna... W ciemną noc w środku 
zimy w starej gospodzie nad Tamizą, stali bywalcy 
zabijają czas opowieściami, kiedy w drzwiach po-
jawia się ciężko ranny nieznajomy. W ramionach 
trzyma martwą dziewczynkę. Kiedy godzinę 
później dziecko zaczyna oddychać, nikt nie może 
w to uwierzyć. Kim jest? Skąd pochodzi? Co stało 
się z jej bliskimi?

Lustig A. : Piękne zielone oczy
Piętnastoletnia Żydówka Hanka Kauders traci 
w obozie koncentracyjnym całą rodzinę. Jej samej 
udaje się przetrwać. Doświadczenie od którego 
nigdy się nie uwolni, tak jak nie pozbędzie się ta-
tuażu. Studium bezsilności ofiary wobec kata, opo-
wieść o doświadczeniu niewypowiadalnej traumy. 

Lazenby R. : Kobe Bryant. Showman
Do najlepszej koszykarskiej ligi świata wdarł się 
niczym błyskawica gdy miał 17 lat. Chicago Bulls 
zdobyli właśnie czwarte mistrzostwo, kończąc 
sezon zasadniczy z rekordowym bilansem. Choć 
początki nie były łatwe Kobe Bryant stał się nowym 
Królem Koszykówki. Izolacja, konflikt, oskarżenia, 
zerwanie kontaktów z rodziną... Zaczynamy. It's 
showtime!

Łopusińska J. : Śmierć i Małgorzata
Młody lekarz, Henryk Wieroński, znajduje zwłoki 
byłej narzeczonej, w jej własnej sypialni. Dlaczego 
dziewczyna kazała mu przyjść akurat tego ranka? 
Jak to możliwe, że rodzice i bliźniaczka Zosia ni-
czego nie zauważyli? Kto odpowiada za brutalne 
morderstwo pięknej, młodej kobiety? Co ukrywa 
Henryk? I kim właściwie była... Małgorzata?

Maleszka A. : Stwór
Julka jest w niebezpieczeństwie. Jej nierozważne 
życzenie sprowadza na świat groźnego stwora 
o wielkiej mocy. Pozbawia on bohaterkę ludzkiego 
głosu i zmienia jej wygląd, a to dopiero początek 
kłopotów. Kajetan z Budyniem wyruszają, by ra-
tować przyjaciółkę.

Kursa M. J. : Teściową oddam od zaraz
Nadmiar zawsze rodzi problemy. Z upiornie 
życzliwą teściową tak samo trudno wytrzymać, 
jak z jędzą. Kłopot, z jakim boryka się Iza Łęcka, 
to jednak drobnostka w porównaniu z tarapatami, 
w jakie popadnie jej serdeczna przyjaciółka. Despo-
tyczna matka, niespodziewane zgony w rodzinie, 
tajemniczy stolik z podejrzaną zawartością, a na do-
kładkę przystojny prokurator prowadzący śledztwo.

Głowińska A. : Kicia Kocia na rowerze
Mama i tata kupili Kici Koci prawdziwy rower. Teraz 
Kicia Kocia musi się nauczyć na nim jeździć! Nie 
jest łatwo, ale rodzice służą pomocą, a Kicia Kocia 
się nie poddaje. Jak zakończy się wspólna nauka?

Olejnik A. : Dworek w Miłosnej t. 1, 2, 3
Dziedziczka posiadłości, Bogna Rytter, zapisuje 
swój majątek jedynym krewnym. Co zrobią z nie-
oczekiwanym spadkiem? Czy każda zmiana jest 
zmianą na lepsze? Jak ułożą się stosunki między 
dwiema niemal obcymi kobietami, pomiędzy 
którymi staną wielkie pieniądze i... mężczyzna? 

LEGENDA O LOCHACH 
ŁĄCZĄCYCH ZAMEK TENCZYN 
Z KOŚCIOŁEM W TENCZYNKU

Od zamku „Tenczyn” do kościoła w Ten-
czynku wiodą lochy, które służyły do ucieczki 
obrońcom zamku przed wrogami. Legenda 
głosi, że w lochach ukryte są skarby i broń. 
Wielu chciało odnaleźć skarb, ale tylko jednemu 
gospodarzowi z Rudna to się udało. 
Górnicy, którzy dokopali się 
do komory zobaczyli pośrodku 
stół, na którym leżały trzy dia-
mentowe gwoździe, metalowy 
krzyż i kilka pistoletów. Nagle 
usłyszeli wielki huk i łomot, 
a kiedy wszystko ucichło za-
częli kopać tam, gdzie wcze-
śniej stał stół. 
Po chwili ujrzeli następną 
komorę, do której wszedł go-
spodarz. Zobaczył tam wiele 
skarbów: złoto, srebro, dia-
menty i inne drogocenne ka-
mienie. Lecz gdy chciał po coś 
sięgnąć to jakaś niezwykła siła 
powstrzymała jego ręce. 

Niespodziewanie kogut zapiał 
trzykrotnie, a przed gospo-
darzem pojawiły się dwa 
widma w stalowych zbrojach 
i  już chc ia ł y mu z robić 
krzywdę, wtedy on krzyknął:
- Raaatuuujcie!
Wtem widma odskoczyły, 
a gospodarz niespodziewanie 
znalazł się na powierzchni 
ziemi. Od tego wszystkiego 
doznał pomieszania zmysłów.

 v Anna Kucia, kl. III                
Szkoła Podstawowa  

w Zalasiu  
rok szk. 2017/2018

MŁODZIEŻOWA GRUPA SPRAWIEDLIWYCH
Kilka tygodni temu grupa uczniów klasy II C Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach w składzie: 
Julia Wójcik, Sandra Duda, Magdalena Matysik, Zofia Mirek, Tomasz Klimkiewicz, pod opieką na-
uczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie mgr Urszuli Garlacz, przystąpiła do konkursu zorgani-
zowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zatytułowanego Liga Sprawiedliwych.
Głównym celem konkursu 
było zwiększenie świadomości 
młodzieży w zakresie edukacji 
prawnej, kształtowanie postaw 
obywatelskich i zaangażowanie 
w życie społeczne.
W każdym tygodniu musieliśmy 
rozwiązywać zaproponowane 
przez organizatorów problemy 
natury prawnej. Organizatorzy 
dali nam do wyboru trzy formy 
prezentacji zagadnienia: lite-
racką, plastyczną lub multime-
dialną. Zadania były mniej lub 

bardziej skompilowane, ale ra-
dziliśmy sobie z nimi bardzo 
dobrze. Naszą ulubioną formą 
prezentacji pracy była forma lite-
racka – fragmenty książki, którą 
wymyśliliśmy. Raz udało nam się 
również stworzyć własny filmik 
edukacyjny!
 Przesyłając zadania „pomaga-
liśmy” w pracy sędzi, komornika, 
prokuratora, jak również ad-
wokata. Praktycznie zawsze, 
żeby odpowiedzieć na zadane 
pytania, musieliśmy się wykazać 

wiedzą prawniczą zaczerpniętą 
z analizy kodeksów lub książek 
prawniczych. Nasze zaangażo-
wanie i kreatywność zostały do-
cenione: znaleźliśmy się w ścisłej 
czołówce w Polsce. Do fina-
łowej grupy zabrakło nam 0,25 
pkt. Miejsce, na którym zakoń-
czyliśmy rywalizację uważamy 
za nasz ogromny sukces. Jeżeli 
będzie taka możliwość w przy-
szłości chętnie będziemy uczest-
niczyć w takim przedsięwzięciu. 
Konkurs był dla nas bardzo cie-

kawym doświadczeniem, ale 
również okazją do pogłębienia 
naszej w wiedzy z zakresu 
prawa. Co równie ważne, razem 
świetnie się bawiliśmy ucząc się 
wykonywać pracę w zespole, do-
datkowo pod dużą presją krót-
kiego czasu na wykonanie po-
szczególnych zadań.

 v Sandra Duda  
Uczennica klasy II c  

Liceum Ogólnokształcącego  
w Krzeszowicach

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
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Stylizacje na lato – czas na paski!
Paski to jeden z prostszych wzorów geometrycznych wykorzystywanych w modzie. Ich siła tkwi w uniwersalności – są mniej krzy-
kliwe niż zwierzęce printy i łagodniejsze od abstrakcyjnych motywów, ale potrafią równie skutecznie odmienić nudną stylizację. 
Pasy mają moc, której uległa nawet sama Coco Chanel, włączając ten wzór do swoich kolekcji. Jak je wkomponować w letnią 
garderobę? Już podpowiadamy!
Kojarzą się z błękitem nieba, szumem fal i amerykańskimi ma-
rynarzami – słusznie, w końcu do dziś są stałym elementem stylu 
marynistycznego. Jednak rozpowszechniła je wspomniana wyżej 
projektantka mody, która w latach 50. przeniosła prążkowany wzór 
z nadbrzeży na wybiegi, dodając swoim eleganckim projektom 
trochę swobody. Nietrudno się domyślić, że paryżanie szybko po-
kochali prosty wzór geometryczny, który z czasem wszedł na stałe 
do kanonów mody. 
– Paski mają w sobie i luz, i elegancję. Wszystko zależy od ich 
grubości, ułożenia, zastosowanych kolorów. Można by rzec, że są 
uniwersalne – będą pasowały do sportowej stylizacji na wakacyjne 
ognisko, jak i na ważne spotkanie biznesowe w pracy – bluza czy 
marynarka ozdobiona nimi zyskuje. Stąd tak duża popularność 
tego wzoru, który co roku – szczególnie w okresie wiosenno–letnim 
wraca jak bumerang. Jedno jest pewne – nawet najprostszym styli-
zacjom z paskami, choćby to była krótka koszulka, jeansy i espa-
dryle, nie można zarzucić nudy – komentuje stylistka KiK.

„Magiczne” właściwości pasków 
To, że pasiaste koszule marynarzy przyciągały damskie spojrzenia 
to nie jedyny dowód na „specjalne” cechy pasków. Mówiąc jednak 
bardziej poważnie – prążkowany wzór, podobnie jak niektóre kolory 
tkanin, pozwala na modelowanie sylwetki i wydobycie jej atutów. 

Stąd bardzo często mówi się o nim w kontekście trików wyszczu-
plających lub podkreślających figurę.
– Pasiasty wzór wykorzystany w umiejętny sposób będzie naszym 
sprzymierzeńcem i pozwoli zbliżyć się do efektu, którego ocze-
kujemy od stylizacji. Pionowe, cienkie paski na odzieży wydłużają 
optycznie sylwetkę i sprawiają, że prezentujemy się smuklej 
i szczuplej. W tej kombinacji najlepiej odnajdują się damskie gar-
nitury w ciemnych odcieniach, jedynie przyprószone cienkimi 
prążkami, kolorowe i modne kombinezony na lato czy pasiaste 
spódnice maxi połączone z topem. Poziome paski warto zasto-
sować, jeśli chcemy wyraźnie podkreślić kobiecą talię – sukienki 
z takim wzorem i rozkloszowanym dołem będą strzałem w dzie-
siątkę. Pozostają także szersze i grubsze pasy, które sprawdzą się 
wtedy, kiedy zależy nam na swobodniejszej stylizacji – sweterek 
czy bluza z takim printem będą fajnym dopełnieniem casualowej 
stylizacji z jeansami i trampkami – mówi stylistka marki KiK 
i dodaje: warto pamiętać przy tym, aby pasy stosować umiarko-
wanie – czasem wystarczy jeden element garderoby, aby wywołać 
efekt wow – na przykład eleganckie szorty, koszule czy spódnice 
zestawione z gładką, jednobarwną odzieżą. To już wystarczy!

Białe i granatowe paski? 
Skądże! Pasy wcale nie muszą być nudne. Faktycznie połączenie 
bieli z granatem, niebieskim odcieniem czy czernią jest powszechnie 

spotykane i zawsze się sprawdza. To jednak nie jedyne możliwe 
zestawienia. 
– Prosty, geometryczny wzór tylko z pozoru jest banany – może 
mieć wiele konfiguracji i – co udowadniają ulice – kolorów. W lecie 
spotkamy zestawienia szarości, kremu i bieli szczególnie w ele-
ganckich, nieco biznesowych stylizacjach z marynarką w roli 
głównej. Pastelowe, lniane prążki sprawdzą się natomiast podczas 
upalnych dni – takie stylizacje wyglądają nie tylko urokliwie, ale 
i chłodzą ciało. Wreszcie paski występują w typowo wakacyjnych 
barwach i kontrastowych zestawieniach – np. sukienki czy kombi-
nezony w nasyconych odcieniach, czasem przechodzących w neony 
– róż z pomarańczowym odcieniem lub fioletem. Każdy znajdzie 
dla siebie coś dobrego i to niekoniecznie w biało–granatowym wy-
daniu, które swoją drogą wygląda świetnie – podsumowuje spe-
cjalistka KiK.
Paski mają naprawdę wiele do zaoferowania, trzeba tylko umieć 
je dobierać do sylwetki i stosownej okazji. Będą idealne dla mi-
łośników marynistycznego stylu i okażą się pozytywnym zasko-
czeniem dla tych, którzy w ubiorze stawiają na elegancję.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

PODOLOGIA - PĘKAJĄCE PIĘTY

PRZYCZYNY PĘKAJACYCH PIĘT 

• brak pielęgnacji stóp
• zły stan zdrowia 

• odwodnienie skóry
• cukrzyca 

• niedoczynność tarczycy
• brak witamin (m.in. A, B5) i mikroelementów (m.in. 

żelaza)
• choroby skóry (m.in. łuszczyca)

• nadwaga 
• stosowanie nieprawidłowej pielęgnacji 

• silne szorowanie skóry
• niewłaściwe obuwie 
W przypadku nie podjęcia odpowiedniej pielęgnacji,  skóra 
może zacząć nawet krwawić. Istnieje wtedy ryzyko narażenia 
skóry na dostęp bakterii i powstanie poważnych chorób. 

POMOC DLA STÓP
Najważniejsza jest całoroczna i systematyczna pielęgnacja 
w gabinecie podologicznym oraz odpowiednia pielęgnacja 
domowa.

W naszym gabinecie podologicznym dobieramy odpowiednie 
narzędzia, dzięki którym usuwamy martwy naskórek. Przepro-
wadzamy zabiegi złuszczające frezowaniem lub skalpelem oraz 
nawilżające okłady do problematycznych obszarów. Aplikujemy 
specjalistyczne preparaty w postaci masek, nakładamy leczniczy 
opatrunek, a także stosujemy specjalne skarpety,  wzbogacone 
o lecznicze składniki aktywne, które (po złuszczeniu twardego 
naskórka) wnikają wgłąb skóry i odbudowują pęknięte obszary. 

Jeśli stopy były zaniedbane przez dłuższy czas, proces napraw-
czy wymagać będzie kilku wizyt. Bardzo ważna jest współpraca 
między pacjentem, a podologiem oraz odpowiednio dobrana 
pielęgnacja domowa.

Kosmetolodzy / Podolodzy  
Członkowie Polskiego Towarzystwa Podologicznego

W lecie wiele osób dostrzega problem estetyczny stóp. Zmieniamy obuwie na lżejsze, odsłaniamy 
stopy i to pokazuje nam zaniedbania z okresu zimowego. Odciski, zły stan paznokci, czy też sucha, 
popękana skóra, to tylko niektóre z nich. Szczególnie doskwierają popękane, bolesne pięty.  Często 
początkowe sygnały, że coś się dzieje z piętami, są po prostu bagatelizowane. Kiedy jednak pojawia się 
ból, a domowymi sposobami nie można sobie poradzić, wybieramy się do specjalistycznych gabinetów 
po pomoc. Bardzo istotne jest poznać przyczyny tego stanu i jak najszybciej rozpocząć działanie.
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Krótkie spodenki na lato – na luzie i z klasą
Przy letniej garderobie sprawdza się zasada: im mniej, tym lepiej. Odkrywamy nogi, ramiona, inwestujemy w przewiewne materiały 
i wygodne fasony. Dlatego krótkie spodenki towarzyszą nam podczas cieplejszych dni i wakacyjnych wyjazdów. Popularne szorty 
nie zważają na metrykę, lubują się w różnych tkaninach i pasują do wielu okazji. Pozostaje jednak pytanie – co z ich długością?
Kiedy przyjrzymy się tematowi z bliska okazuje się, że krótkie 
spodenki nie zawsze są krótkie, a pytanie: wypada założyć czy 
nie? nie ma racji bytu – pasują do każdego wieku i urody. Bo szorty 
mają wielu kuzynów i wychodzą poza standardową wersję jean-
sowych spodenek, które pasują na plażę lub letni festiwal. Możli-
wości jest wiele! Co zatem możemy nosić, decydując się na krótsze 
spodnie latem?

Capri – spodenki w eleganckim wydaniu 
Słyszymy nazwę i raczej kojarzy nam się z egzotyczną wyspą, 
aniżeli letnią garderobą. To jednak nie błąd – właśnie taką nazwę 
otrzymał model spodni stworzony przez Emillio Pucci w latach 
50. Projekt charakteryzujący się wyższym stanem i długością no-
gawki do łydki wyróżniał się elegancją, którą szybko podchwyciły 
największe wówczas sławy – capri nosiły Brigitte Bardot, Marylin 
Monroe, a także Audrey Hepburn.
– Oglądając klasyki kina, jak np. „Rzymskie wakacje” możemy 
natrafić na kultowe spodnie capri, które niektórzy nazywają także 
cygaretkami. Spodnie z wysokim stanem wysmuklają sylwetkę, 
a odkryta kostka nadaje jej lekkości. To model, który był równie 
modny wiele lat temu, jak i teraz – nie starzeje się – opowiada sty-
listka marki KiK i dodaje: to zapewne dlatego, że taki typ spodni na 
lato można miksować z odzieżą na co dzień i tą na specjalne okazje. 
Przykład? Białe cygaretki połączone z koszulką w marynarskie 
pasy i balerinami będą dobre na wieczorny spacer po wakacyjnym 
kurorcie, a zestawione z lnianą koszulą, najlepiej oversizową, nieco 
niedbale włożoną w spodnie i mokasynami bez pięt stworzą look 
do pracy. Dodatkowo capri lubią się ze wszystkimi sylwetkami – 
zakryją brzuszek, jak i podkreślą kształtne biodra.

Bermudy – elegancko, ale mniej oficjalnie 
To kolejna propozycja letnich spodenek, które – podobnie jak po-
przednik – zaczerpnęły swoją nazwę od wyspy. Co je wyróżnia? 
Przede wszystkim „bezpieczna” długość – nogawki sięgają przed 
kolano, zakrywając uda, do tego prosty krój, który można łatwo 
ograć stylizacyjnie. Ten model zachwyci wszystkie miłośniczki 
biurowych outfitów w naturalnych barwach. 
– Bermudy to spodenki, które można spokojnie założyć do biura, 
bez obawy, że złamiemy panujące zasady. Pasują do eleganckich 
topów i koszul, ale także dobrze wyglądają z marynarką. Jeśli kom-
pletujemy garderobę do pracy, ale też na nieoficjalne spotkania tuż 
po niej czy shopping, to warto zwrócić uwagę na szczególnie modne 

w tym sezonie materiałowe szorty z talią typu paperbag – szersze, 
delikatnie rozszerzane nogawki nie krępują ruchów, a wyższy stan 
z dekoracyjnie zawiązanym paskiem modelują sylwetkę. Długość 
także należy do bezpieczniejszych – są zazwyczaj do połowy uda lub 
dłuższe. Te z bawełny czy dżerseju w połączeniu z gładkim topem 
stworzą casualowy look, a modele z zamszu czy lnu zestawione 
z marynarką i eleganckimi sandałkami sprawdzą się w bardziej 
uroczystych momentach – mówi ekspertka marki KiK.

Dresowe – wygodniejszych spodenek nie znajdziemy
To model, których kolejna para w szafie zawsze się przyda. Są ide-
alnym partnerem dla obszerniejszych T–shirtów z lat. 80, ale i crop 
topów czy letnich koszulek. Warto je spakować do walizki, jeśli 
wyjeżdżamy na biwak, planujemy wycieczkę rowerową czy spo-
tkanie przy ognisku.
– Sportowe szorty dresowe ze sznureczkiem w pasie to spodenki, 
które jak żadne inne pasują do okazji, w których ważny jest komfort 
noszenia oraz wygoda. Miękki materiał, luźny krój i dostępność 

w wielu kolorach czyni je uniwersalnymi. Posłużą do zbudo-
wania wielu sportowych, ale i modnych stylizacji – polubią się 
z trampkami, sneakersami, okularami czy czapką z daszkiem – 
komentuje specjalistka związana z marką KiK.
Moda odczarowała mit nudnych krótkich spodenek zarezerwo-
wanych na jogging. Możemy wybierać i miksować do woli – je-
ansowe szorty, bermudy, capri czy kolarki. Ważne, aby odzwier-
ciadlały nasz styl. 

Rozstrzygnięcie Gminnego 
konkursu Graficznego pt. 
Edukacja w Gminie Liszki

W dniu 1 lipca 2021 r. wręczono nagrody dla laureatów 
Gminnego konkursu Graficznego pt. Edukacja w Gminie Liszki. 
Konkurs został ogłoszony 30 kwietnia 2021 r. Z pośród nade-
słanych prac zostały wyłonione najlepsze z nich.

Wyniki konkursu:
• I miejsce  

Zuzanna Ryś
• II miejsce  

Sebastian Nowak
• III miejsce 

Amelia Wodnicka
Laureatom konkursu zostały 
osobiście wręczone dyplomy 
oraz nagrody multimedialne.
Najlepsza praca będzie repre-
zentować przez najbliższy rok 
stronę facebookową Edukacja 
w Gminie Liszki jako jej zdjęcie 
w tle.
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

 v www.liszki.pl

Nakręteczka dla koteczka!
Przynieś nakrętki do Galerii Bronowice i pomóż potrzebującym 
zwierzętom. Każdego dnia na świecie marnują się miliony pla-
stikowych nakrętek. Galeria Bronowice, zawsze otwarta na 
prospołeczne inicjatywy, podjęła współpracę z  Fundacją „Na 
Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom”. Niedawno 
w obiekcie stanęła skarbonka, będącą częścią wyjątkowego 
wydarzenia „Nakręteczka dla koteczka”. 
Celem akcji jest zebranie 
jak największej liczby pla-
stikowych nakrętek, a tym 
samym funduszy na karmę 
i sterylizację dla kotów, pod-
opiecznych organizacji.
Plastikowe nakrętki zalegają 
w Twoim domu i nie wiesz, co 
z nimi zrobić? Ich zbieranie 
to nie tylko działanie pro-
ekologiczne na rzecz środo-
wiska naturalnego, ale przede 
wszystkim realna pomoc po-
trzebującym. Przekonać się 
o tym można odwiedzając Ga-
lerię Bronowice. W centrum 
handlow ym tr wa właśnie 
zbiórka „Nakręteczka dla ko-
teczka”, organizowana przez 
Fundację „Na Zdrowie Zwie-
rzęta Ludziom Ludzie Zwie-
rzętom”. Galeria Bronowice 

zachęca wszystkich klientów 
do przekazania ich na rzecz 
potrzebujących zwierzaków!   
- Galeria Bronowice od po-
czątku istnienia wyraźnie 
stawia na wsparcie wszel-
k i e g o  r o d z a j u  f u n d a c j i 
i organizacji charytatywnych. 
Chcemy, by przestrzeń naszego 
centrum była nie tylko przy-
jazna dla klientów, ale także 
mogła zostać wykorzystana 
w szczytnym celu. Dlatego 
też podjęliśmy współpracę 
z Fundacją „Na Zdrowie Zwie-
rzęta Ludziom Ludzie Zwie-
rzętom”. Mamy nadzieję, że 
nakrętki, zebrane przez na-
szych klientów i wrzucone 
w Galerii do specjalnego po-
jemnika, realnie wesprą pod-
opiecznych organizacji – mówi 

Aleksandra Mańka, Dyrektor 
Galerii Bronowice.
Pojemnik na nakrętki zloka-
lizowany jest na pasażu Ga-
lerii Bronowice na poziomie 
0, przy Sferze Super Bohatera 
pomiędzy hipermarketem 
Auchan a salonem CCC.
Fundacja „Na Zdrowie Zwie-
rzęta Ludziom Ludzie Zwie-
rzętom” to organizacja  non 
prof it, której celem jest po-
prawa jakości życia ludzi 
i zwierząt. Zajmuje się m.in. 
dbaniem o bezdomne i chore 
koty, a także urządzaniem  
zajęć terapeutycznych dla osób 
starszych, niepełnosprawnych 
oraz dzieci. 
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RADOSNY TENCZYNEK
ROZMOWA Z KOŃMI

Koń jest zwierzęciem wyjątkowym, wrażliwym na otaczający 
go świat. Żyjąc w stadzie jego bezpieczeństwo, rola, stosunki 
między nim a innymi końmi zależą od komunikacji. Konie komu-
nikują się przede wszystkim językiem niewerbalnym: mimiką, 
postawą ciała, ruchem i gestami. Korzystają też z głosu rżąc, 
parskając, kwicząc, rycząc czy nawołując się nawzajem.
Uważnie obserwując końskie zachowania, 
mimikę, ruch, postawę ciała możemy odczytać 
jego nastrój, emocje oraz ocenić temperament 
i charakter. Również konie czytają z nas, jak 
z otwartych książek. Wiedzą, jak się czujemy, 
jakie mamy nastawienie i jakie emocje prze-
żywamy. Czasem wiedzą to nawet lepiej od nas! 
O magii relacji z końmi pisałam we wcze-
śniejszych „gwarkowych” artykułach. Dziś 
przedstawię Wam słowniczek końsko-ludzki, 
który ma na celu przybliżenie Wam końskiej 
mowy, a tym samym zwiększenie bezpie-
czeństwa podczas przebywania w stajni czy 
na pastwisku.

Czytając z końskiej twarzy - MIMIKA

OCZY

• Oczy przyjazne, spokojne, jasne, 
zaciekawione to objaw zrównoważenia. 
Koń jest dobrze nastawiony, spokojny 
i otwarty na kontakt. Podchodź śmiało, 
koń przywita Cię z radością.

• Zwężone, błyskanie białkiem, 
zaczerwienione- oznaczają złość i agresję. 
Koń nie jest zwierzęciem agresywnym, ale 
przeżywa te emocje i ostrzega, że może 
zaatakować. Najczęściej wynika to ze 
strachu. Nie podchodź to takiego konia, 
nie prowokuj, daj mu szansę się uspokoić. 

• Oczy przestraszone, niespokojne, 
rozbiegane to objaw strachu. Może też 
oznaczać, że konia coś boli. Spróbuj 
uspokoić konia głosem, dotykiem czy 
klepaniem. Taki koń obawia się, że Ty 
lub coś z otoczenia może go skrzywdzić. 
Pokaż mu, że nic mu nie grozi.

Czy widzicie spokój w oczach Dicka?

Odczytywanie emocji z końskich oczu jest 
bardzo podobne do odczytywania ich z twarzy 
innych ludzi. Nie bez powodu mówi się, że 
„oczy to zwierciadło duszy”. A cóż dopiero 
u konia – tak wymowne, głębokie i pełne 
treści. Skup się, postaraj, a okaże się to proste.

USZY
Z nich czytać najłatwiej, również podczas 
jazdy konnej, możemy się zorientować, czy 
koniowi jest z nami po drodze, czy może 
drażni go nasze zachowanie lub coś niepokoi 
w otoczeniu.
• Nastawione do przodu uszy zdradzają 

zainteresowanie, radość, nie ma 
w nim strachu. Żadnych obaw, po prostu 
ciekawość.

• Nastawione do tyłu to objaw 
podporządkowania, znak, że koń czuje się 
niepewnie.

• Uszy obwisłe, w pozycji „na osiołka” to 
sygnał apatii, zmęczenia lub choroby. Koń, 
który tak trzyma uszy i jest osowiały może 
potrzebować więcej zainteresowania, 
obserwacji. Może to być objaw choroby, 
wynik zaniedbania czy złych warunków 
bytowych konia. Czasami jak koń 
przysypia lub jest znudzony również 
jego uszy są kłapciate. Jeśli dzieje się tak 
czasami, w chwilach relaksu na pastwisku, 
to nie jest to powodem do obaw.

• Uszy położone płasko na łbie do tyłu, 
stulone i aż wbite w grzywę to groźba. 
Koń okazuje niezadowolenie. W trakcie 
jazdy oznacza do dyskomfort, czasem 
ostrzeżenie, żeby przestać robić to, 
co konia drażni lub boli. Jeśli koń jest 
w boksie lub na pastwisku - nie zbliżaj się. 
Koń lojalnie ostrzega!

Chyba dla wszystkich jest jasne,  
że Gracja odpiera konkury Beryla

Uszy konia są bardzo ruchliwe. Obracają się 
na wszystkie strony i nasłuchują jak radary. 
Koń obraca uszy w stronę interesujących go 
dźwięków, więc czasami zwracając uszy do tyłu 
po prostu słucha, a nie grozi. Natomiast jeśli 
porusza nimi bardzo szybko, to już zwiastuje 
strach, który rośnie i może nawet skończyć się 
paniką. Siedząc na koniu obserwuj jego uszy. 
Gdy się odezwiesz, zaraz radary zwrócą się 
w Twoją stronę.  On Cię słucha, słuchaj go i Ty, 
bo mówi do Ciebie swym ciałem, a nie głosem.

WARGI
• Obwisłe wargi zazwyczaj towarzyszą 

oślim uszom. Apatia, zmęczenie, choroba, 
depresja. Czasem nuda, senność.

• Wargi podwinięte, pokazujące zęby 
to oczywiste ostrzeżenie. Zignoruj, 
a spotkasz się z agresją. Czasami są 
objawiam bólu, niepokoju lub ekscytacji 
zapachem innego konia.  

Jak widzicie mowa ciała konia to temat rzeka, 
ale mam nadzieję, że znaleźliście wiele podo-
bieństw do mimiki ludzi, co przekonało Was, 
że porozumienie z koniem nie jest rzeczą 
trudną. Wystarczy uważnie odczyty wać 
dawane nam przez konia sygnały, które są in-
tuicyjnie dla większości ludzi bardzo czytelne 
i zrozumiałe. Po przeczytaniu tego artykułu, 
zapraszamy do naszej ostoi by sprawdzić, jak 
przyswoiliście nowy język.
W kolejnym wydaniu Gwarka przedstawimy 
Wam mowę ciała oraz nauczymy rozumieć, co 
koń przekazuje nam głosem. 

 v Natalia R.

CO U NAS SŁYCHAĆ?
PÓŁKOLONIE W SIODLE

W lipcu i sierpniu nasza ostoja organizuje mini-półkolonie z kucykami. Można wy-
jeździć się do woli w małych grupach, nauczyć się wiele o koniach podczas zajęć 
teoretycznych oraz poznać stadninę od podszewki. Lipcowe edycje za nami, infor-
macji o sierpniowych szukajcie na naszej stronie! 

DOROŚLI SIĘ SZKOLĄ! 
Nie tylko dzieciaki szlifują umiejętności 
jeździeckie w Radosnym Tenczynku. Orga-
nizujemy również szkolenia dla dorosłych. 
Kolejna edycja całodniowego kursu już 6-8 
sierpnia – szczegóły na plakacie – a tych, 
którzy nie mogą wyrwać się na cały dzień, 
lub chcieliby spróbować zapraszamy na 
jazdy indywidualne lub w grupie – zapisy 
telefonicznie/sms  u p. Ani 792 977 009.

WAKACJE W STADNINIE
I jak zawsze na koniec zapraszamy wszystkich w odwiedziny! Jesteśmy otwarci dla 
Was cały  czas, można przyjść na spacer, pokarmić i wyczesać kucyka, lub wziąć pod 
opiekę któregoś z koni. Wolontariat w stadninie to świetny sposób dla dzieciaków 
na aktywne spędzenie wakacji w doborowym towarzystwie! 

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!

3 DNIOWY
LETNI KURS
JEŹDZIECKI
DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Treningi jeździeckie , zajęcia teoretyczno-praktyczne

dotyczące jeździectwa , szkolenia z treningu koni; 

3. dnia wyjazd w teren- z piknikiem na łonie natury;

 po zajęciach 1.dnia ognisko i czas na integrację:)

6-8.VIII.2021 • GODZ. 9:00- 16:00 

Cena:

Możliwość nocowania pod namiotem. 

 

3 dni- 600zł/os

1 dzień- 250zł/os

Podgórki 1, Tenczynek; Zapisy: 792 977 009
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3 sposoby na dobrą kawę bez ekspresu ciśnieniowego
Choć branża kawowa przyzwyczaiła nas do tego, że dobra „mała czarna” to koniecznie z ekspresu ciśnieniowego i najlepiej 
w kawiarnianym wydaniu, to równie dobrze można ją przyrządzić bez niego, za to w najlepszym miejscu na świecie – własnym 
domu. Haczyk? Nie ma żadnego, jedynie musimy zaprzyjaźnić się z alternatywnymi sposobami parzenia. Zatem jak przygo-
tować dobrą kawę i w czym? Już podpowiadamy!
Alternatywne sposoby parzenia 
kawy mogą kojarzyć się wiedzą 
tajemną, którą znają tylko ba-
riści i koneserzy kofeiny. Nic 
bardziej mylnego – okazuje się, 
że te metody mają długą hi-
storię i były stosowane jeszcze 
zanim wynaleziono ekspresy 
ciśnieniowe. Dlatego niektórzy 
nazywają je klasycznymi. Co 
warto o nich wiedzieć, aby przy-
rządzić pyszną kawę?

Kawa z czajniczka
D l a  n a s z y c h  s ą s i a d ó w 
z Południa kawa to niemalże 
kultowy temat. Może być wy-
pijana w pośpiechu, najlepiej 
przy kawiarnianej ladzie lub – 
wręcz ceremonialnie – w otoczeniu całej familii. Jej parzenie przy 
pomocy kawiarki to niemalże rytuał – czajniczek ma swoje stałe 
miejsce w każdej kuchni. Stworzył go Antonio Bialettii w latach 
30. ubiegłego wieku i choć niedługo kawiarka będzie świętowała 
swoje setne urodziny, nie traci na popularności.
Czego możemy się nauczyć od Włochów, korzystając z ich wyna-
lazku? Sekret pysznej kawy tkwi w drobno zmielonych ziarnach, 
gorącej wodzie, którą wlewamy do zbiorniczka, koniecznie poniżej 
zaworu bezpieczeństwa – i krótkim czasie parzenia, czyli do mo-
mentu, kiedy na powierzchni kawy wytworzy się piana. Dzięki 
temu unikniemy gorzkiego posmaku, a napar będzie mocny i aro-
matyczny. Idealny na wczesny poranek. 

Kawa od chemika
Uchodzi nie tylko za bardzo delikatną i wyrafinowaną w smaku, 
ale także… designerską. Wszystko za sprawą kształtu Chemexa, 
czyli szklanej karafki z drewnianym kołnierzem, która mogłaby 
stać obok menzurek i kolb laboratoryjnych. To nie przypadek – jego 
twórcą był nowojorski chemik. Wynaleziony w latach 40. Chemex 
stał się niemalże ikoną – można go podziwiać w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Nowym Jorku. Pojawił się kultowym serialu „Przy-
jaciele”, a także w Białym Domu za prezydentury Baracka Obamy.

Co jest niezbędne do zaparzania kawy w Chemexie? Jego nie-
odłącznym elementem są papierowe filtry, które umieszcza się 
w szklanej kolbie. Po wsypaniu do nich kawy i zalaniu wodą trzeba 
uzbroić się w cierpliwość – proces może trwać nawet do 5 minut, 
jednak czysty smak wszystko wynagradza. 
– Niegdyś prawdziwa kawa była dobrem luksusowym, ale na 
szczęście dziś możemy delektować się smakiem małej czarnej 
również w domowym zaciszu i to bez wydawania sporych pie-
niędzy na profesjonalny ekspres. Do przygotowania dobrej kawy 
nie potrzeba wiele – wystarczy mieszanka ziaren, zaparzacz i pa-
pierowe filtry – opowiada Marta Krokowicz, Brand Manager marki 
Paclan i dodaje: o ile wiele mówi się o doborze kawy i naczynia do 
jej parzenia, o tyle często zapomina się o samych filtrach, podczas 
gdy są one nie mniej istotnym elementem całego procesu. Dlatego 
szukając tych właściwych warto zwrócić uwagę przede wszystkim 
na to, z czego są wykonane. Przykładowo, filtry z linii Paclan For 
Nature stworzono z naturalnej celulozy, nie użyto do nich kleju 
ani barwnika, dlatego nie zakłócają smaku kawowej przyjemności. 
Są także biodegradowalne, co ułatwia ich utylizację. Podsumo-
wując, w doborze filtrów sprawdza się powiedzenie, że proste roz-
wiązania są najlepsze. 

Kawa z dripa 
Niektórzy pamiętają ten wynalazek z dzieciństwa. Swoim kształtem 
przypomina lejek, w którym umieszcza się papierowy filtr. Kiedyś był 
wykonywany najczęściej z plastiku, dziś – przeżywa drugą młodość. 
W sklepach znajdziemy szklane, metalowe i ceramiczne modele, które 
urzekną nas swoim designem. To gratka dla kawoszy – napar ma czysty, 
delikatny smak i większą zawartość kofeiny niż espresso.
Kawę w dripperze można przygotować w 3 minuty. Ważne są ziarna, 
najlepsze są te jednorodne, zmielone na grubszy piasek. Po umieszczeniu 
filtra możemy przystąpić do parzenia – odmierzoną kawę (najlepiej 6 g 
na 100 ml wody) polewamy gorącą wodą, okrężnymi ruchami. Ważne, 
aby nie był to wrzątek i żeby nie wlać całej wody na raz, wtedy kawa 
będzie miała znakomity smak. 
Podobno każda dobra rozmowa zaczyna się od filiżanki kawy, dlatego 
nie powinno jej nigdy zabraknąć. Nie bójmy się eksperymentować, ko-
rzystajmy z przelewowych metod parzenia kawy i cieszmy się jej głę-
bokim smakiem.

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

Cold brew tea, czyli  
herbata parzona zimną wodą
Już w zeszłym roku, bardzo polubiłam herbatę parzoną na 
zimno czyli właśnie cold brew tea.

Ona się różni od herbaty mro-
żonej tym, że tu już na początku 
susz herbaciany zalewamy zimną 
wodą. Odstawiamy na blat, można 
i do lodówki i pozwalamy się jej 
zaparzyć. Ja wytrzymuję prze-
ważnie nie dłużej niż 30 minut...,  
bo już chcę się jej napić. Można 
ją parzyć oczywiście dłużej, wy-
ciągając jeszcze więcej walorów 
smakowych.
Ostatnio przetestowałam herbatę 
z dodatkiem ogórka i jabłka, 
pyszna orzeźwiająca, taka do-
kładnie na upalne dni. A parzyłam 
ją normalnie w kubku, dlatego, że 
herbata jest już w torebkach, które 
są zrobione z folii celulozowej czyli 
w pełni kompostowalne.
Parzyłam też kilka innych ro-
dzajów herbat liściastych – prze-
ważnie zielonych z owocowymi 
dodatkami, jedną białą i nawet 
czerwoną czyli pu-erh. Wszystkie 
wyszły pyszne! A co najlepsze, 
żadne fusy nie dostały się do mojej 

filiżanki. A dlaczego? Bo używam 
do parzenia butelki z filtrem.
A teraz przepis na herbatę !

Cold brew tea – herbata  
parzona na zimno

• 1 łyżka herbaty zielonej 
z owocowymi dodatkami

• 800 ml zimnej filtrowanej wody
Do butelki na dno wsypujemy 
herbatę, zalewamy wodą. Za-
mykamy butelkę i odstawiamy. 
Ja odstawiam na blat, nie lubię 
bardzo zimnej herbaty, ale jeśli 
Ty lubisz, wstaw butelkę do lo-
dówki. Po 30 minutach, sprawdź 
smak herbaty. Jeśli jest taka, jakiej 
oczekiwałaś, to już możesz ją pić. 
Wolisz mocniejszą? Niech się 
dłużej parzy.
Nalewając z butelki Hario Aisne 
herbatę, wszystkie fusy zostają 
w butelce dzięki filtrowi, który się 
w niej znajduje. Mogę się cieszyć 
pełnym smakiem herbaty, bez do-

datku fusów (oj, nie lubię fusów 
między zębami ;))
Artykuł powstał we współpracy 
w https://www.coffeedesk.pl/

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

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

Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie śpiewną re-
laksację w towarzystwie instrumentów 
archaicznych. Oprócz kojących dźwięków 
monochordu, mis, dzwonków koshi oraz 
bębna oceanicznego – usłyszysz na-
strojowe śpiewy, które na pewno pomogą 
się wyciszyć.
Nasza produkcja została przygotowana 
przez Małgorzatę Liszkę (śpiew, muzyka), 
Miłosza Bromboszcza (nagranie oraz 
miks audio) i Konrad Wichra (zdjęcia oraz 
montaż wideo).
Życzymy owocnej relaksacji!

www.moksir.chrzanow.pl
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Prawo do odpoczynku
Wakacje wreszcie nadeszły. Pewnie wielu z nas oczekiwało na nie z nie-
cierpliwością. Oczywiście jest to czas, kiedy większość z nas planuje 
urlop. A urlop jest po to, by odpocząć. Przynajmniej tak się wydaje, 
bowiem okazuje się, że wiele osób nie potrafi nie pracować. Znaczna 
ilość pracowników nawet na urlopie odbiera służbowe maile i telefony 
oraz dowiaduje się, co się dzieje w pracy. I wcale nie chodzi o to, że tego 
wymagają od nich pracodawcy. 
Pewnie są też i tacy, którzy 
takie oczekiwania mają, ale 
właśnie dość często to sami 
pracownicy inicjują zaangażo-
wanie w pracę w czasie wolnym. 
Dlaczego? Bo nie umiemy od-
poczywać. Związane to jest 
z pewnym niepokojem, który 
ludzie odczuwają, kiedy nie 
mają czegoś do zrobienia. 
Wówczas sami sobie wyszukują 
zajęcie. Już nas nie dziwi, 
że wielu Polaków w czasie 
wolnym planuje remont y 
i większe porządki. Oczywiście 
w ten sposób wcale nie odpo-
czywają, ale w przypadku tych 
osób również nie robienie nic 
nie będzie odpoczynkiem, po-
nieważ bardzo często wtedy po-
jawia się poczucie winy. Bywa 
też tak, że dla wielu osób brak 
kontaktu z miejscem i osobami 
z pracy oznacza brak kontroli, 
a zatem lęk, że stanie się coś, 
co stać się nie powinno. Na 
szczęście są również tacy, 
którzy w tym czasie decydują 
się na wyjazd i ograniczają 
choćby obowiązki domowe 
typu pranie, gotowanie. 
Dawanie sobie prawa do odpo-
czynku jest prawem do przy-
jemności. Odpoczynek ma być 
„nieużyteczny”, by w ten sposób 
pokazać sobie, że mam wartość. 
Przecież bardzo często, gdy na 

kimś nam zależy, to właśnie 
dbamy, by mógł przy nas od-
począć. Dlaczego zatem nie 
dajemy tego sami sobie? Może 
za mało się cenimy? A może 
jest również tak, że nasze we-
wnętrzne myśli i niepokoje 
nie pozwalają nam „nie zaj-
mować niczym głowy”? Wtedy 
musimy cały czas coś robić, 
bo absurdalnie odpoczynek 
może okazać się potworną 
męczarnią. Istotne jest zatem, 
by każdy z nas zrozumiał, że 
mamy prawo do odpoczynku, 
tak samo jak mamy prawo do 
wynagrodzenia za swoją pracę. 
Nieodpoczywanie jest brakiem 
szacunku dla samego siebie.
Pojawia się pytanie, jak od-
poczywać? Oczywiście każdy 

z nas ma swój ulubiony sposób, 
ale ważne, by było i trochę 
ruchu, i trochę bierności; spo-
tkania z ludźmi, ale i momenty 
samemu ze sobą; poważnych 
rozmów i chwil radości. Naj-
ważniejsze, by ten czas dał 
nam, jak to niektórzy nazywają 
- „reset”.

 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

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

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie
internetowym, z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)
BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu,, uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

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

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

OOPPTTIIMMAALLSS -- OODDŻŻYYWWIIAANNIIEE SSKKÓÓRRYY
Dzisiaj chciałamWamopowiedzieć o nowych seriach pielęgnacyjnychOptimals.
Kiedy skórze brakuje określonych składników odżywczych, widać to wyraźnie: pojawiają się oznaki
wysuszenia, wypryski, przebarwienia i drobne zmarszczki. Cera traci blask. Prawidłowo zbilansowana,
pełnowartościowa dietama zasadnicze znaczenie dla zdrowia i urody, ale pamiętajmy także o roli rytuału
pielęgnacyjnego. Połączenie zdrowej diety z odżywczą pielęgnacją może zaowocować lepszą kondycją i
piękniejszymwyglądem skóry.
Imwięcej dobroczynnych składników, tym lepsze efekty! Dlatego filozofia Optimals polega na stosowaniu
rytuału, w którym kolejne etapy dostarczają wartościowych składników odżywczych – wnikają one
głębokownaskórek, zapewniając różne korzyści pielęgnacyjne.
Seria Optimals została opracowana przez ekspertów w dziedzinie odżywiania skóry. Zawiera witaminy,
składniki mineralne, aminokwasy i kwasy tłuszczowe, wzbogacone o technologie pochodzenia
naturalnego i chroniące przed zanieczyszczeniami środowiska. Cztery starannie zaprojektowane linie
pomagają rozwiązać wiele problemów skórnych, od skutków stresu wywołanego zanieczyszczeniami
środowiska, przez odwodnienie i nadmierną pigmentację, po oznaki starzenia.
Jeśli masz problem z przebarwieniami, suchą skórą, pojawiają się pierwsze zmarszczki i nie wiesz, którą
serię stosować, to zapraszam na komputerowe badanie cery urządzeniem Api. Dodatkowo w naszych
biurachmożesz przetestować i dopasować odpowiednią serię dla swojej skóry.

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki. Jest to córka naszej byłej konsultantki,
która zmarła. Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.
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PRZEDSZKOLNY KONKURSU PIOSENKI 
ONLINE PT. "ŚPIEWAM RAZEM Z MAMĄ  

I TATĄ"- ROZSTRZYGNIĘTY
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku zorganizowało dla swoich pod-
opiecznych Przedszkolny Konkurs Piosenki online "ŚPIEWAM RAZEM Z MAMĄ 
I TATĄ". Celem konkursu było zaangażowanie całej rodziny do zabawy z muzyką 
i nagranie piosenki oraz przesłanie filmu z nagraniem na maila konkursowego. 
Wpłynęło 7 nagrań piosenek. Jury obradowało w składzie : przewodnicząca 
Grażyna Palczewska - muzyk, Marzena Kubin - dyrektor przedszkola, Anna 
Kubin i Patrycja Kikla - nauczycielki.
Werdykt Jury był następujący:
• 1 miejsce - Gabriela Sęk 

z Mamą i Tatą;  
piosenka pt. " Nie bój się 
chcieć" 
ex aequo 1 miejsce - Maria 
Woźnica z Mamą i Tatą;  
piosenka pt." Kundel Bury''

• 2 miejsce - Oskar Kawala 
z Bratem i Rodzicami;  
piosenka pt. "A ja wolę moją 
mamę"

• 3 miejsce - Natalia i Julita 
Maj z Mamą i Tatą;  
piosenka pt. " W układzie 
słonecznym"

Wyróżnienia otrzymali:
• Magdalena Kukla z Rodzeń-

stwem i Mamą; piosenka pt. " 
Biedroneczko leć"

• Helena Łąka z Siostrą, 
Mamą i Tatą; piosenka pt. " 
Mama i tata to nie są roboty"

• Otylia Wiech; piosenka pt. " 
Prawa i lewa"

Dokonując oceny Jury zwróciło 
uwagę na: poprawność muzyczną 
(wykorzystanie instrumentów; 
walory głosowe, intonacja i po-
czucie rytmu), dobór repertuaru 
dziecięcego, zaangażowanie całej 
Rodziny w myśl założenia kon-
kursu tj.„ Śpiewam razem z mamą 

i tatą”, kreatywność, stworzenie 
nastroju dobrej zabawy.
Bardzo dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za udział, zaangażo-
wanie i dobrą zabawę. Nagro-
dzeni otrzymali pamiątkowe 
mikrofony, bajki muzyczne oraz 
słodkie upominki.
Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom nagród 
w Konkursie, którymi są: Sklep 

ABC L.J.Mazur w Krzeszo-
wicach oraz Firma Hap-Poll p. 
Bogdana Hapka.
Linki do nagrań można znaleźć 
na naszej stronie www.przedszko-
letenczynek.com oraz na face-
booku Przedszkola w Tenczynku.

 v Przedszkole 
Samorządowe  

w Tenczynku

800 osób skorzystało ze szczepień 
plenerowych na Pustyni Błędowskiej

Pustynia Błędowska, w ostatnią sobotę i niedzielę (12 – 13 czerwca) 
przyciągnęła odwiedzających nie tylko swoimi wyjątkowymi walorami 
krajobrazu, w tych dniach bowiem najpopularniejszy pustynny obiekt, 
czyli „Róża Wiatrów”, zamienił się w plenerowy punkt szczepień. 
Dwudniowej akcji, odbywającej 
się jednocześnie w czterech atrak-
cyjnych turystycznie miejscach 
w Małopolsce, tj. na zakopiań-
skich Krupówkach, w Krynicy-
-Zdroju, Szczawnicy i na Pustyni 
Błędowskiej, towarzyszyło hasło 
„Szczepimy się od Giewontu po 
Pustynię Błędowską”. Wyda-
rzenie wzbudziło duże zainte-
resowanie Małopolan oraz tu-
rystów - łącznie we wszystkich 
punktach zostało zaszczepionych 
2673 osób, z czego najwięcej, bo 
800 chętnych, zaszczepiło się na 
samej Pustyni Błędowskiej.
Szczepienia w punkcie szczepień 
zlokalizowanym na Pustyni Błę-
dowskiej przy Róży Wiatrów wy-
startowały w sobotę punktualnie 
o godz. 10.00.
Walka z COVID-19 trwa. 
Jej najskuteczniejszą formą są 
szczepienia. Chcemy, by były 
jak najszerzej dostępne. Dlatego 
we współpracy z samorządami 
zorganizowaliśmy plenerowe 
punkty szczepień, połączone 
są z piknikami rodzinnymi, bo 
każdy z nas zapewne już tęskni 
za takimi wydarzeniami. Nor-
malność, jaką znamy sprzed 
pandemii, jest na wyciągnięcie 
ręki. Dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w akcję „Za-
szczep się na Pustyni Błędow-
skiej”, będącą częścią szerszego 
przedsięwzięcia. Chcemy, by od-
rodziła się turystyka, by miesz-
kańcy i turyści czuli się bez-

piecznie. Dlatego tak ważne są 
szczepienia i dlatego Narodowy 
Program Szczepień jest Naro-
dowym Programem Odpowie-
dzialności – mówił wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita.
Akcji szczepień towarzyszył 
piknik z licznymi atrakcjami, 
z których jedną z najbardziej wi-
dowiskowych był pokaz skoków 
spadochronowych. Ponadto na 
stoiskach promocyjnych można 
było poznać sprzęt i wyposa-
żenie, z którego korzystają na 
co dzień służby (m.in. żołnierze, 
policjanci i straż graniczna) oraz 
poznać tajniki ich pracy. Były 
także stoiska służby weteryna-
ryjnej, Małopolskiego Szpitala 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Ja-
roszowcu, a także promocyjne 
Gminy Klucze.
Podczas pierwszego dnia akcji 
wydarzyło się też coś szcze-
gólnego - trzy osoby miały 

okazję zaszczepić się w balonie 
RMF-u i Małopolskiej Organi-
zacji Turystycznej!
Cieszymy się bardzo, że dzisiaj 
spotykamy się w tym naszym 
zakątku gminy, na Pustyni Błę-
dowskiej, przy Róży Wiatrów. 
Najważniejsze jest to, że wi-
dzimy zainteresowanie szcze-
pieniami. Bardzo dziękuję Panu 
Wojewodzie za pomysł zorga-
nizowania punktów szczepień 
w atrakcyjnych turystycznie miej-
scach Małopolski. Będzie można 
tu połączyć przyjemne z poży-
tecznym, a nikt nie wymyślił 
niczego mądrzejszego w walce 
z COVID-19 od szczepień  – 
powiedział wójt gminy Klucze 
Norbert Bień.

 v gmina-klucze.pl 
Fot. Rafał Jaworski
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Dzień dziecka 2021

Tak jak w latach ubiegłych - długa kolejka dzieci i młodzieży była od początku do 
końca, zatem było co robić. Działo się - piknik, dmuchany plac zabaw, poczęstu-
nek, strzelnica, wspinaczka, quady, klasyki, terenówki i wiele innych atrakcji. Wstęp 
- wolny, ale w ramach ekologicznej edukacji (co jak się okazuje jest ciągle koniecz-
ne, o czym napiszemy niżej) i zbiórki, jako symboliczne bilety wstępu - każda ilość 
nakrętek i plastikowych butelek. Do zapełnienia było kilka kontenerów.
A co dalej ? Wakacje trwają, zatem na koniec lipca planujemy wyjazd, najprawdo-
podobniej dwudniowy - o tym niebawem na naszym FB. Następnie druga połowa 
sierpnia - również dwa dni w terenie. 
Śledźcie https://www.facebook.com/16kiloblota

 CZYSTA JURA ?
Natomiast wracamy do tematu śmieci na Jurze. Edukacja z każdej strony trwa, zobo-
wiązania gospodarstw do posiadania umów na wywóz śmieci są, a mimo wszystko 
dzikie wysypiska w sercu Jury nadal się rozrastają. Pomijając już totalne chamstwo, 
jakim jest celowe wywożenie śmieci do lasu – cały czas wielu ”turystów”, niestety 
w tym dzieci i młodzież, którzy ciągle w szkole słyszą o ekologii, nie czuje się zo-
bowiązana zabrać ze sobą tego co przywieźli. Kilkuletni chłopcy jadą na rowerach, 
wypili soczki, butelki do rowu, nastoletnie dziewczyny siedzą nad rzeką, butelki po 
napojach puszczone z prądem. To dwa przykłady widziane jednego dnia w odstęp-
stwie kilku godzin. Mieszkańcy miast przyjeżdżają grillować na polankę w lesie nad 
rzeką – spakowany, zawiązany worek śmieci układają pod drzewem, bo przecież 
mogła by się tapicerka w samochodzie zabrudzić. A po nich następni i następni…
Nie bójmy się reagować i zwracać uwagę na takie zachowania. Organizowali-
śmy niedawno przejazd – wieczór kawalerski. Jak to bywa, przebiło się koło. My 
wymieniamy, uczestnicy byli zszokowani ilością śmieci na pograniczu wsi i lasu. 
Postanowili wykorzystać czas, gdy my zmieniamy koło, na uprzątnięcie terenu. 
Kilkanaście minut, koło zmienione, pozbierane śmieci w promieniu kilkudziesięciu 
kroków od auta, zapełnione dwa worki! Na innym wyjeździe dwie ekipy, które bar-
dzo dużo podróżują offroadowo po całej Polsce, stwierdzają że Jura, przynajmniej 
w tym rejonie, to jeden z najbardziej zaśmieconych rejonów – pięknych rejonów 
– jaki oglądali.
Czysta Jura? Może kiedyś…

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

W roku ubiegłym niestety impreza została całkowicie odwołana. Aktualnie mamy nieco więcej szczęścia! Co prawda z opóźnieniem ze 
względu na brak decyzji na czas, ale ostatecznie piknik z okazji Dnia Dziecka w Bydlinie odbył się. 16 Kilo Błota przyszykowało kilka 
pojazdów, aby zapoznać najmłodszych i nieco starszych z emocjami jakie towarzyszą zabawie w terenie  :)
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Na Akademii Sztuk Przepięknych zawita 
pionierka wśród polskich podróżniczek  
i dokumentalistek - Elżbieta Dzikowska

Elżbieta Dzikowska to nie tylko jedna z najbardziej znanych pol-
skich podróżniczek, ale też historyczka sztuki, sinolożka, reżyserka 
i operatorka filmowa, skupiająca się na filmach dokumentalnych 
i podróżniczych. Jest autorką książek, pomysłodawczynią pro-
gramów telewizyjnych i radiowych oraz organizatorką wielu wystaw 
sztuki współczesnej.
Wspólnie z wybitnym ope-
ratorem i dziennikarzem, 
Tonym Halikiem, przygo-
towa l i około 300 f i lmów 
i programów dokumentalnych 
z cyklu „Pieprz i Wanilia”. 
Dzikowska i Halik nie tylko 
tworzyli wartościowe pro-
gramy podróżnicze – byli od-
krywcami: w 1976 roku byli 
pierwszymi Polakami, którzy 
dotarli do ruin zaginionego 
miasta Vilcabamba, ostatniej 
stolicy Inków. 
Odbyli podróże do prawie 
wszystkich krajów Ameryki 
Łacińskiej, Europy, 27 stanów 
USA, jak również do: Chin, 
Australii, Nowej Zelandii, 
Tajlandii, Indii, Sri Lanki, 
Rosji, na Tahiti, Hawaje, Ga-
lapagos, Wyspę Wielkanocną, 
do Kenii, Tanzanii, Maroka, 
Libii, Egiptu.
Spotkanie z Elżbietą Dzi-
kowsk ą , zaplanowane na 
piątek , 30.07 o godzin ie 
10:00, poprowadzi dzienni-
karka Onetu Podróże, Ka-
rolina Walczowska. Mece-
nasem ASP jest mBank. 
A k a d e m i a  S z t u k  P r z e -
pięknych to zapoczątkowany 
w 2006 roku projekt, który 
st warza fest iwa lowej pu-

bliczności możliwość spotkań 
i dyskusji z w y jątkow ymi 
gośćmi i  daje moż l iwość 
wzięcia udzia łu w warsz-
tatach prowadzonych przez 
organizacje pozarządowej. Na 
przestrzeni lat zaproszenie do 
udziału w rozmowach przyjęli 
m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz 
Mazowieck i, Dorota Ma-
słowska, Olga Tokarczuk 
i Jerzy Bralczyk. Wszystkie 
spotkania Akademii Sztuk 

Pr z ep i ęk nyc h  prow ad z ą 
dziennikarze Onetu. Me-
cenasem Akademii Sztuk 
Przepięknych jest mBank. 
Dotychczas ogłoszono spo-
tkania z Arkiem Jakubikiem, 
Radkiem Kotarskim, Prze-
m k i e m  K o s s a k o w s k i m 
i ekipą Down the Road, Łu-
kaszem Czepielą, oraz dys-
kusję z udziałem Sylwii Gre-
gorczyk-Abram i Michała 
Wawrykiewicza.



12 Informacje, Reklamy

Kolor elewacji vs. klimat wnętrz
Nie jest żadnym odkryciem, że niektóre kolory w większym stopniu przyciągają promienie słoneczne niż inne i szybciej też 
się nagrzewają. Wystarczy w ciepły, słoneczny dzień włożyć jasny, a potem ciemny t-shirt, by przekonać się o tym na własnej 
skórze. Jak to wygląda w przypadku elewacji? Czy wybór koloru wpływa na temperaturę wnętrz?
Większą część dnia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, 
dlatego jakość naszego zdrowia i samopoczucia w znacznym 
stopniu zależy od panującego w nich mikroklimatu. Duży wpływ 
na niego ma temperatura powietrza i ciepło ścian. Zbyt wy-
sokie wskazania termometru nam nie służą. Im goręcej, tym 
odczuwamy większy dyskomfort – często towarzyszą mu zmę-
czenie, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, bóle głowy oraz 
ogólne osłabienie.
Utrzymujące się przez kilka dni ekstremalnie wysokie tem-
peratury w okresie letnim są zjawiskiem naturalnym, jednak 
od 2000 r. obserwuje się wyraźny wzrost średniej temperatury 
i liczby fal upałów oraz związanych z tym problemów zdro-
wotnych. Te okoliczności sprawiają, że sięgamy po różne metody 
ochrony przed wysokimi temperaturami. Czy elewacja w jasnym 
kolorze faktycznie jest jednym z nich? Czy unikanie ciemnych 
barw jest pomocne? Eksperci z parku badawczego materiałów 
budowlanych Baumit Viva postanowili rozwiać wszelkie wąt-
pliwości – oto, do jakich wniosków doszli.

Termometr prawdę Ci powie
Weźmy na początek izolowany dom wykonany z betonu. Przy sy-
mulowanej temperaturze na zewnątrz na poziomie 32˚C i bezpo-
średnim nasłonecznieniu, temperatura powierzchni ścian w po-
mieszczeniu w przypadku białej i czarnej fasady wyniosła od-
powiednio 26,3˚C i 26,9˚C. Różnica praktycznie żadna. Inaczej 
sytuacja wygląda w przypadku braku izolacji – w murowanym 
budynku bez ocieplenia czarna elewacja spowodowała wzrost 
temperatury ścian w pomieszczeniu o 5˚C.
Wniosek nasuwa się sam – kolor elewacji nie ma większego 
wpływu na temperaturę i tym samym klimat panujący we wnę-
trzach ocieplonego budynku. Istotna jest natomiast rola termo-
izolacji, która latem zapewnia optymalną ochronę przed wysoką 
temperaturą i zapobiega nagrzewaniu się ścian i wnętrz, a zimą 
pozwala im utrzymać komfort cieplny. 
Wybierając odpowiednie technologie budowlane nie musimy 
ograniczać swojej wyobraźni projektując i wykańczając fasadę 
budynku. Pełna paleta barw stoi przed nami otworem. Warto 
przy tym pamiętać, że niektórzy producenci, tacy jak na przykład 

Baumit, oferują w swoich systemach ociepleń tynki i farby ele-
wacyjne w ciemnych kolorach, wyposażone w mechanizm chło-
dzenia. Specjalne coolpigmenty odbijają znaczącą część promieni 
słonecznych, redukując w ten sposób temperaturę na powierzchni 
elewacji i zapobiegając w konsekwencji jej przegrzewaniu się. 
Kolory zachowują wysoką stabilność i nie blakną, a ocieplenie 
jest skutecznie chronione przed skutkami wysokich temperatur.

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).

Nowa cena: 2.660 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 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
7. 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
8. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
9. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
10. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
11. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej.  

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

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

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

Cena: 210 tys. PLN.
22. Działka budowlana 30 a w Morawicy. Nowa cena: 169 tys. PLN.
23. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
24. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 163 tys. PLN.
25. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.

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

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

Nowa cena: 119 tys. PLN.

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

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

plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew. 
adaptacji). Nowa cena: 2.660 tys. PLN.

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

33. 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.

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

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

36. 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. 

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

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
40. 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.
41. 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.

42. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.

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

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

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

Cena: 1500 PLN / m-c.
46. 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

WIELKA WIEŚ

LETNIA SCENA KULTURALNA
Letnia Scena Kulturalna powraca. Kolejne lato spędzimy w Chrzanowie przy dźwiękach muzyki, a wszystko za sprawą 
4 plenerowych koncertów, które odbędą się jak w ubiegłym roku – na pasażu za domem kultury. Różnorodność 
gwarantowana: rock, jazz, funk, hip-hop, folk oraz blues. Wstęp bezpłatny.
W razie złej pogody koncerty mogą zostać przeniesione do klubu Stara Kotłownia (MOKSiR, ul. Broniewskiego 4), 
gdzie obowiązywać będzie limit miejsc.
 LETNIA SCENA KULTURALNA:
• 10.07.2021, godz. 19:00 KISSINSKY
• 24.07.2021, godz. 19:00 KRAKÓW STREET BAND
• 7.08.2021, godz. 19:00 ALIAS BLEKAUT
• 20.08.2021, godz. 19:00 BASIA DRATWIŃSKA
KISSINSKY – zespół założony w 2018 roku przez Jarosława Kisińskiego gitarzystę oraz kompozytora Sztywnego 
Pala Azji. Skład uzupełnia Wojciech Wołyniak. Na koncertach grupa występuje jako trio. Na dyskografię składa się 
wydana w tym roku płyta „Koniec czy początek”. Trwają prace nad drugim albumem.
KRAKÓW STREET BAND – grupa jak sama nazwa wskazuje pochodzi z Krakowa i gdyby nie pandemia wystąpiłaby 
w 2020 roku podczas Dni Chrzanowa. Na szczęście tego lata będzie okazja, by posłuchać ich na żywo na pasażu za 
domem kultury. Kraków Street Band to zespół, który w ekspresowym tempie stał się wizytówką zarówno swego 
rodzinnego miasta, jak i polskiej sceny muzycznej. Grupa od kilku lat nie zwalniając tempa zdobywa coraz większą 
popularność, zgrabnie balansując między nowoczesnym folkiem, jazzem i bluesem. Zespół zagrał niezliczoną ilość 
koncertów zarówno klubowych, jak i festiwalowych (m.in. Pol’and’Rock, czy węgierski Sziget), a płyta “Going Away” 
otrzymała nominację do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii Album Roku Blues / Country.
ALIAS BLEKAUT – to chrzanowski hip-hop świeżo po debiucie fonograficznym, bowiem w czerwcu 2021 roku ukazała 
się EP-ka „Zaraz wracam”. Autorem tekstów, muzyki a zarazem producentem jest tu Jakub Bartynowski, który do 
współpracy zaprosił zaprzyjaźnione wokalistki oraz instrumentalistów. Tak też będzie podczas koncertu w sierpniu, 
bowiem ta muzyka doskonale się sprawdza, gdyby prócz dj-a towarzyszy jej żywe instrumentarium.
BASIA DRATWIŃSKA – to połączenie muzyki elektronicznej, jazzu, popu, improwizacji i funky. Autorką tekstów jest 
młoda wokalistka urodzona w Sosnowcu. Basia Dratwińska wraz z muzykami wydała w 2020 roku debiutancki krążek 

zatytułowany „Naprawdę”. Wciągający miks brzmień, osobowości i pozytywnej 
energii bawi oraz inspiruje. A wszystko okraszone polskimi tekstami.

WAKACYJNE KINO PLENEROWE 2021
Czas urozmaicić ciepłe, chrzanowskie wieczory na mieście szczyptą kinowej magii. 
Jeśli masz już dość siedzenia w domu i nużącej rutyny filmowej w postaci cowie-
czornych seansów online, zachęcamy do spędzenia czterech ciepłych, piątkowych 
wieczorów na  Placu 1000-Lecia przy naszym telebimie. Będzie komediowo, 
sensacyjnie i wzruszająco, a w tym wszystkim nie zabraknie oscarowych hitów. 
Zabierz ze sobą znajomych na miasto i rozpocznij weekend seansem w dobrym 
towarzystwie. jak to mówi młodzież: czilera, utopia. A wstęp? Oczywiście, że 
wolny! Seanse odbywać się będą na chrzanowskim telebimie (Plac 1000-Lecia).
Wakacyjne Kino Plenerowe 2021
• 16.07.2021 godz. 20:00 „Snowden”
• 30.07.2021 godz. 20:00 „Green Book”
• 13.08.2021 godz. 20:00  „Czym chata bogata”
• 27.08.2021 godz. 20:00 „The Florida Project”
Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona. W razie złej pogody seanse mogą zostać 

przeniesione do sali konferencyjnej MOKSiR.

KONKURS NA FOTOGRAFIĘ MINIMALISTYCZNĄ
Konkurs na fotografię minimalistyczna przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania 
i pokazał jak ważna dla ludzi jest prostota, harmonia i spokój. Spośród 833 
zgłoszeń, czyli około 1500 zdjęć – wybraliśmy 15, które uznaliśmy za najlepsze. 
Wernisaż wystawy odbędzie 16 lipca 2021 roku o godz. 19:00 w Światłoczułej 
Galerii Korytarzowej (Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie). 
Wystawa potrwa do 15 września 2021 roku.

OPOWIADANIE FANTASTYCZNE PIGMALION FANTASTYKI
Zapraszamy do udziału w konkursie na opowiadanie fantastyczne PIGMALION FAN-
TASTYKI. To już XIII edycja. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych 
– kat. I do 17 lat, kat. II od 18 lat. Na opowiadania czekamy do 1 października 2021 
roku. Nasz konkurs ma za zadanie propagowanie twórczości fantastycznej poprzez 
nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd 
autorom. Szczegóły na www.moksir.chrzanow.pl
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"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
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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.

LASCO
Uwierzycie, że ten uśmiechnięty cudak był kiedyś psem łańcuchowym? Jeszcze do tej pory nie 
udało się zmyć odbarwionej na szaro sierści na szyi. Nawet nie miał obroży, tylko sam łańcuch... 
Nie wiadomo, czy zerwał się i uciekł, czy ktoś pomógł mu znaleźć się na ulicy. Nikt go nie szukał. 
Bardzo pozytywny, ciekawy i po niewoli chłonie świat jak gąbka wodę. Ruchliwy, otwarty do ludzi, 
przyjaźnie nastawiony do innych psów, reakcji na koty nie znamy. Lasco ma około 3 lata, waży 15 
kg, w najbliższym czasie będzie kastrowany i gotowy na wyjazd do nowego domu. Czeka w naszym 
fundacyjnym przytulisku 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 przygo-
towane do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Otworzy Ktoś dla nich serce i drzwi do swojego 
domu? 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

TOTO
To już prawie cztery lata czekania na dom! Dla niego to chyba wieczność... Przez cały czas ogła-
szany na portalach ogłoszeniowych i nikt jeszcze o niego nie zapytał, a to taki miły i serdeczny 
pies. Trochę ostrożny w stosunku do nieznanych osób, ale po chwili się przekonuje. Zdaje się, że 
był podwórkowym psem i wiele w swoim życiu nie widział. Chyba uciekł i zakoczował na ogromnej 
łące. Nie potrafił wrócić do domu? Może nie chciał? Może jednak na kogoś  czekał? Ruchliwy, ra-
dosny, w kontaktach z psami dużo zależy od zachowania tego drugiego psa, bo Toto ''w kaszę nie 
da sobie dmuchać''. Toto ma około 6-7 lat, waży 15 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, 
chip, kastracja) i długo czeka na swoją szansę w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach 
Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197

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


