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OSTEOBUS  
W KRZESZOWICACH!  

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!
W dniu 20 września 2021 mieszkańcy Krze-
szowic i okolic będą mieli możliwość zba-
dania swoich kości w “osteobusie”. Mobilna 
pracownia densytometryczna stanie przy 
Krzeszowickim Centrum Zdrowia, ulica Le-
gionów Polskich 30. 
Osteoporoza jest chorobą do-
tykającą coraz większej liczby 
osób w naszym kraju. Cierpi 
na nią około 2,7 miliona ludzi. 
Rozwija się bezobjawowo. 
Powoduje zmiany w struk-

turze kości, przez co są coraz 
słabsze oraz bardziej podatne 
na złamania. Najczęściej za-
padają na nią kobiety po me-
nopauzie. Według statystyk na 
osteoporozę choruje co trzecia 

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

czytaj dalej na str. 2

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

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
SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414

• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

Tel. 603 15 44 11

KUPIĘ
MEBLE

przedwojenne

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
częśćdomuplusdwagaraże,
wNowejGórzek.Krzeszowic,
naogrodzonej działce6a.
Wskład oferowanej do sprzedaży

części domuwchodzą:mieszkanie, balkon
i taras, klatka schodowa, strych,

pomieszczenie gospodarcze oraz dwagaraże.
Cena: 170 tys.PLN.

tel. 696 595 118
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kobieta po 50 roku życia. Nie 
jest to jednak wyłącznie choroba 
kobiet - zapadają na nią również 
mężczyźni, a także osoby 
młode. W osteobusie powinny 
zbadać się także osoby palące pa-
pierosy, pijące duże ilości kawy, 
alkoholu, ale również spoży-
wające zbyt mało przetworów 
mlecznych.
Densytometria jest podsta-
wowym badaniem, które umoż-
liwia rozpoznanie osteoporozy, 
również w jej stadium bezobja-
wowym, czyli przed złamaniem 
kości, czy kręgosłupa. Metoda ta 
precyzyjnie mierzy masę kostną 
- z dokładnością do 1%. Jest to 

rodzaj badania wykorzystującego 
niewielkie dawki promienia rent-
genowskiego. O wiele niższe niż 
przy klasycznym zdjęciu rentge-
nowskim klatki piersiowej, czy 
kości. Eksperci podkreślają, 
iż wyniki mogą sygnalizować 
konieczność uzupełnienia wi-
taminy D3 oraz wapnia w diecie.
Badanie jest bezbolesne. Polega 
na radiologicznym pomiarze 
tkanki kostnej z kręgosłupa 
lędźwiowego lub szyjki kości 
udowej. Nie trzeba się do niego 
przygotowywać. Trwa zaledwie 
kilka minut. Konieczne jest je-
dynie zdjęcie biżuterii oraz me-
talowych elementów. Przeciw-

wskazaniem do przeprowadzenia 
pomiaru jest ciąża.
Zapisy telefonicznie pod nu-
merem telefonu 512 351 600. 
Diagnostykę przeprowadzi 
personel MD Multi Diagno-
stica z Krakowa. Nie jest wy-
magane skierowanie od lekarza! 
Cena jednego badania wynosi 35 
złotych.

www.multidiagnostica.pl
www.osteobus.pl

www.rentgenkrakow.pl 
www.rentgennowahuta.pl

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

OSTEOBUS W KRZESZOWICACH! 
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!
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Urządzamy klimatyczne aranżacje… w plenerze!
Spotkania plenerowe są nieodłącznym elementem sezonu wakacyjnego i choć ten już dobiegł końca, „złota, polska jesień” to 
także świetny moment do spędzania czasu na zewnątrz. Wystarczy poznać kilka (aranżacyjnych) wskazówek, by zorganizować 
klimatyczne spotkanie na pożegnanie lata lub powitanie jesieni. 
Doborowe towarzystwo, pyszne jedzenie, czas spędzany na 
łonie natury, to proste przyjemności, które dają najwięcej ra-
dości i są źródłem tylu miłych wspomnień z sezonu wakacyjnego. 
Choć możemy mieć wrażenie, że tegoroczna jesień już przyszła, 
a nawet rozgościła się w naszym kraju, niewątpliwie czeka nas 
jeszcze wiele ciepłych i słonecznych dni. Warto je wykorzystać 
na organizacje plenerowych spotkań w jesiennym wydaniu. 

W plenerze, czyli gdzie?
Pomysł na imprezę plenerową u schyłku lata to już połowa 
sukcesu. Teraz należy przejść do jej organizacji. Jeśli mamy listę 
gości, należy zadbać o termin i miejsce imprezy. Ten pierwszy 
ustalamy wedle upodobania (i prognozy pogody), a drugi możli-
wości. Przydomowy ogród to oczywiście najwygodniejsza opcja, 
ale jeśli nie należymy do grona posiadaczy własnej działki, to 
może być to także miejsce nad lokalną rzeką czy urokliwy za-
kątek miejskiego parku.
Druga sprawa to menu. Grill albo ognisko to sprawdzone wybory, 
ale prostszym rozwiązaniem może być przyniesienie gotowego 
już jedzenia w rozmaitych pojemnikach. To mogą być pokrojone 
owoce, sałatki, kanapki, słodkie i wytrawne wypieki albo zamó-
wiona pizza – wszystko, co będzie łatwo rozdzielić i wygodnie 
jeść nawet rękoma.

Decorum
Mamy listę gości, udało nam się ustalić pasujący wszystkim 
termin i wybraliśmy miejsce na imprezę. To wszystko? Oczy-
wiście na tym moglibyśmy poprzestać, ale nie zaszkodzi też 
zadbanie o to, by nasza impreza plenerowa miała styl i klimat.
– Przyroda to najpiękniejsza scenografia. Drzewa, krzewy, 
kwiaty, nawet trawnik to idealne tło dla prostych, ale efek-
townych imprezowych dodatków. Możemy sięgnąć jeszcze po 
te letnie, które przywiodą na myśl urlop spędzony w śródziemno-
morskim kurorcie albo postawić na klimat jesienny, wybierając 
inne kolory, kwiaty i dodatki. Wszystko zależy od naszego samo-
poczucia i wyobraźni – podpowiada ekspertka związana z siecią 
sklepów KiK i dodaje: jeśli marzy nam się impreza w letnim 
stylu, sięgnijmy po mocne akcenty kolorystyczne – róż, odcienie 
niebieskiego, soczysta zieleń w postaci np. papierowych girland 
i kolorowego menu to przepis na klimatyczne pożegnanie lata! 
Zaś w jesienny nastrój wprowadzą nas różnokolorowe, wzo-
rzyste koce w odcieniach rdzawej czerwieni i beżu. W rolach 

kwiatowych dekoracji świetnie odnajdą się wrzosy, połączone 
z dyniami albo trawa pampasowa i bukiety z kolorowych liści. 
W takiej aranżacji szczególnie dobrze odnajdują się akcenty 
w stylu boho – np. łapacze snów i makramy rozwieszone gdzieś 
na gałęziach albo nad stołem. 
Niezależnie od klimatu, na który postawimy, warto pamiętać 
o dwóch elementach – oświetleniu i…komforcie termicznym. 
– Organizując plenerowe wydarzenie u schyłku lata, musimy 
pamiętać o tym, że zmrok zapada już znacznie wcześniej, a wie-
czory bywają chłodne. Dlatego punktem obowiązkowym ple-
nerowej aranżacji powinno być klimatyczne oświetlenie. Pod 
tym hasłem kryją się wszystkie girlandy, lampiony oraz świece. 
Co ważne, możemy je dopasować do klimatu imprezy – ko-
lorowe lampki w kształcie owoców to dobry wybór na poże-
gnanie lata, zaś lampiony w naturalnych odcieniach i lampki 
o ciepłej barwie światła idealnie dopełnią jesienną aranżację. 
Drugim obowiązkowym punktem są pledy albo koce przygo-
towane dla każdego gościa wydarzenia. Nieduże, ciepłe koce 

w rozmaitych kolorach można kupić już za kilkanaście złotych, 
a ich rola podczas chłodniejszych wieczorów jest nieoceniona – 
podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.

Didaskalia
Czy to już wszystko? Jeśli zadbaliśmy o źródło muzyki, to nadal 
nie. Jest jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz. Gwarantujemy, 
że jeśli będziemy o niej pamiętać, zapewni nam dozgonną 
wdzięczność, radość w sercach i na twarzach oraz gorące po-
dziękowania i wyrazy uznania od znajomych… to cichy bohater 
każdej plenerowej imprezy: spray na komary!

Przed nami jubileuszowa 15. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców
Już 24 września Noc Naukowców rozbrzmi w 29 krajach Europy, a ściślej mówiąc w 433 miastach starego kontynentu. W Małopolsce Noc Naukowców 
będziemy świętowali nie tylko w 7 miastach, ale dzięki formule online w całym regionie. Blisko 900 naukowców i pracowników instytucji, 1200 studentów 
z ponad 80 różnych kół naukowych pracuje nad organizacją warsztatów, wykładów, pokazów i eksperymentów, które podczas 15. edycji Małopolskiej 
Nocy Naukowców, zostaną zaprezentowane dzieciom, młodzieży oraz wszystkim sympatykom nauki. Jak co roku udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Dla części wydarzeń stacjonarnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która ruszy już 17 września o godz. 9.00.

Co przygotowaliśmy w tym roku
W tym roku na młodych naukowców czeka mnóstwo atrakcji – ponad 
2 000 warsztatów, eksperymentów, pokazów, wystaw, wykładów, wi-
dowisk, gier i zabaw. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest 
pytanie: Jak naukowcy zmieniają nasz świat? Jak praca naukowców 
wpływa na różne aspekty ludzkiego życia, w tym jaka jest ich rola 
w walce z zagrożeniami dla środowiska – i właśnie w tym duchu 
uczestnicy będą mogli zgłębiać tajniki naukowego przedsięwzięcia.
Małopolska Noc Naukowców to wyjątkowe wydarzenie, miejsce 
spotkań prawdziwych pasjonatów nauki. Organizowane od 2007 r. 
cieszy się coraz większą popularnością. Na przestrzeni lat zyskało 
miano jednej z największych inicjatyw popularnonaukowych w re-
gionie, a nawet kraju.

Idea Małopolskiej Nocy Naukowców
Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród miesz-
kańców Małopolski, przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu 
naukowca, a także zachęcenie ich do wyboru kariery naukowej.
Przed nami jubileuszowa edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, 
którą Województwo Małopolskie organizuje we współpracy 
z licznymi Partnerami. To wyjątkowe przedsięwzięcie na przestrzeni 
lat zyskało tysiące miłośników, a z roku na rok fascynuje coraz młod-
szych odbiorców. Razem będziemy świętować 15-lecie wspólnego 
odkrywania naukowych tajemnic i poznawania osiągnięć naszych 
uczonych. To znakomita okazja, aby pokazać, jak ważną rolę od-
grywają naukowcy i ich praca w naszym codziennym życiu. Staramy 
się rozszerzać ofertę tak, by sprostać wyzwaniom uczestników. Stąd 
w tegorocznej odsłonie Małopolskiej Nocy Naukowców ponad 2 000 
różnorodnych atrakcji przygotowanych przez blisko 40 Partnerów 
z Małopolski – uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorców czy 
instytucje kulturalno-edukacyjne. W tak bogatej ofercie każdy na 
pewno znajdzie coś interesującego dla siebie - zachęca marszałek 
Witold Kozłowski.

Organizatorzy i partnerzy
Począwszy od pierwszej edycji Koordynatorem Małopolskiej Nocy 
Naukowców jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego. Dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami z regionu 
– głównie uczelniami, instytutami, firmami badawczymi, instytu-
cjami edukacyjno-kulturalnymi – każdego roku udaje się zachęcić 
do udziału kolejne instytucje i zaproponować uczestnikom coraz 

to ciekawszy program. W tym 
roku do grona partnerów dołą-
czyli Instytut Farmakologii PAN 
oraz Centrum Nauki i Zmysłów 
WOMAI.

Program tegorocznej edycji  
Małopolskiej Nocy 

Naukowców
Tegoroczny program wydarzenia 
to nie lada atrakcja. Powstawał 
przez kilka ostatnich miesięcy, 
a w jego przygotowanie i reali-
zację zaangażowanych jest blisko 
900 naukowców i pracowników 
instytucji partnerskich, ponad 
1200 studentów oraz blisko 80 
kół naukowych. Bogata oferta 
programowa przygotowana przez 
instytucje z Krakowa, Tarnowa, 
Nowego Sącza, Chrzanowa, 
O ś w i ę c i m i a ,  Nie p o łom ic 
i Skawiny umożliwia każdemu, 
niezależnie od wieku i zaintere-
sowań, znalezienie czegoś cie-
kawego dla siebie.

NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE DLA:

• Najmłodszych – Eksperymenty Młodego Inżyniera 
w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,

• Trochę starszych - Po nitce do kłębka – detektywistyczna 
gra dydaktyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie,

• Młodzieży – Chemia jest fascynująca! – wykłady 
tematyczne na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki,

• Artystów - Praca na planie – od scenariusza po wejście 
na plan w Krakowskiej Szkole Artystycznej,

• Humanistów - Ocalając od zapomnienia poległych 
w Wielkiej Wojnie - wykład w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie,

• Umysłów ścisłych – Wyprawa do wnętrza Ziemi 
w Małopolskim Centrum Nauki COGITEON.

To tylko wybrane punkty z bogatego programu Małopolskiej Nocy 
Naukowców.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Dla części wy-
darzeń stacjonarnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która 
ruszy już 17 września o godz. 9.00. 

Szczegółowy program MNN dostępny jest  
na stronie Małopolskiej Nocy Naukowców.
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Valko T. : Arabska Żydówka
Marysia Salimi, pół-Polka, pół-Libijka po roz-
wodzie z saudyjskim milionerem staje przed 
trudnym wyborem - załamać się i żyć w cieniu 
dawnego luksusu czy wziąć sprawy we własne ręce 
i zawalczyć o swoją przyszłość. W poszukiwaniu 
odpowiedzi trafia do Polski, gdzie poznaje swą 
babkę, która odkrywa przed nią nieznany wątek 
rodzinnej historii.

Janicki K. : Damy przeklęte. Kobiety, które 
pogrzebały Polskę

To pozycja dla pasjonatów historii oraz czytelników, 
którzy chcą poznać dawne czasy swojej ojczyzny od 
innej strony. Książka opowiada o trzech kobietach, 
które w historii Polski swój udział zaznaczyły dość 
stanowczo. Rzecz w tym, że wcale nie są wspo-
minane pozytywnie - przez nie XI i XII wiek stały 
się dla polskiego narodu ciężkim okresem.

Kozidrak B. : Beata. Gorąca krew
To opowieść dziewczyny z lubelskiej starówki, 
która poznaje mroczne strony życia, ale dzięki de-
terminacji, wsparciu najbliższych i przekonaniu, że 
spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na dzień 
zostaje gwiazdą. Beata odważnie odsłania też pry-
watne życie - pod nieustanną obserwacją papa-
razzich i plotkarskich mediów, pod presją sukcesu.

Richell H. : Sekrety letniego ogrodu
Książka wydana w serii Wielkie Litery – w spe-
cjalnym formacie z dużą czcionką dla seniorów 
i osób słabowidzących. Opowieść o zakazanej mi-
łości i rodzinnych tajemnicach. Pełna sekretów po-
siadłość, która skrywa mroczne rodzinne tajemnice. 
Dwie historie, które dzieli sześćdziesiąt lat. Dwie 
kobiety, których losy są splecione na zawsze.

Lapin J. : Kosmiczne urodziny! Lecimy na 
Księżyc

Wsiądź z dzieckiem do rakiety, która zabierze 
was na wystrzałowe urodziny odbywające się 
na Księżycu. W trakcie tej podróży poznacie od-
powiedzi na nurtujące wszystkich małych astro-
nautów pytania. Dlaczego w kosmosie nie ma 
pogody? Jaki klimat panuje w rakiecie? Czy na 
księżycu jest woda i życie? Duża porcja fascynu-
jącej wiedzy, przekazanej w przystępny dla dzieci 
sposób.

Mróz R. : Ekstremista t. 3
"Ekstremista" to trzecia część serii po „Beha-
wioryście” i „Iluzjoniście”, której bohaterem jest 
Gerard Edling. Tym razem autor zaprasza czytelnika 
w intrygującą i pełną zagadek podróż do Opola, 
gdzie Gerard Edling oraz miejscowa dziennikarka 
Małgorzata Rosa zmierzą się z tajemniczą sprawą 
zaginionych nastolatków.

Głowińska A. : Kicia Kocia poznaje 
strażaka

„Kicia Kocia” to seria książeczek stworzona z myślą 
o najmłodszych: 2–4-latkach. Opowiada o rezo-
lutnej kotce i jej przyjaciołach. Wspólnie z Kicią 
Kocią dziecko odkrywa świat i uczy się, jak poruszać 
się w codziennym życiu. Kicia Kocia jest bardzo 
ciekawa, jak wygląda prawdziwy strażak. Chciałby 
się też dowiedzieć, na czym polega jego praca.

Gargaś G. : Kochaj mnie czule
To tytuł mądry, mający głębszy, niż się na pierwszy 
rzut oka wydaje, wydźwięk. W fabule pojawia się to, 
co dotyka nas w zwyczajnej codzienności – miłość, 
ból, choroba, odrzucenie, kłamstwo, radość i trudy 
rodzicielstwa, zdrada i samotność w trudnych 
chwilach. 

LEGENDA O BRAMIE 
ZWIERZYNIECKIEJ  

W TENCZYNKU
Dawno, dawno temu była czarodziejska 
brama. Znajdowała się ona we wspaniałej 
miejscowości Tenczynek. Brama ta zwała 
się Brama Zwierzyniecka. Za bramą był 
gęsty las, w którym mieszkały rysie, jelenie, 
sarny, zajączki i inne zwierzęta. 
Brama Zwierzyniecka zbu-
dowana została z kamienia, 
siedziały na niej kamienne 
zwierzęta. 
Gdy ktoś przechodził przez 
bramę, zwierzęta ożywały 
i ost rzega ły wchodzącą 
osobę, że jeżeli skrzywdzi 
jakieś zwierzę w lesie, to 
jemu też stanie się krzywda. 

Niektórzy nie wierzyli i za-
bijali dla mięsa i skór zwie-
rzątka. Wtedy zamieniali 
się w straszne ropuchy.

 v Maja Kadłuczka, kl. III b 
rok szk. 2018/2019 
Szkoła Podstawowa  

w Tenczynku

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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Zatrzymać lato. Letnie sukienki w powakacyjnych stylizacjach
Cienkie, przewiewne, miłe w dotyku i niesamowicie wygodne – letnie sukienki ratują podczas upałów, a ich wzory 
i kolory potrafią poprawić samopoczucie. A co z nimi zrobić po zakończeniu sezonu wakacyjnego? Na pewno nie 
musimy ich ukrywać na dnie szafy w oczekiwaniu na kolejne lato. Podpowiadamy, jak modnie, stylowo i wygodnie 
nosić letnie sukienki po wakacjach.
Urocze guziczki, węzełki, rozcięcia, 
twarzowe łączki, modne motywy li-
ściaste, marynistyczne czy etno… 
Wymieniać można długo, bo modeli 
letnich sukienek co roku w sklepach 
można znaleźć tyle, że nawet najbar-
dziej wybredna i niezdecydowana ko-
bieta znajdzie coś dla siebie. Dobra 
wiadomość jest taka, że znając kilka 
patentów możemy je nosić o wiele 
dłużej niż sugeruje kalendarz!

Patent „na spódnicę” albo „na lata 
90.”

Dopóki wciąż jest ciepło, letnie su-
kienki z powodzeniem można nosić 
z innymi niż typowo wakacyjne do-
datkami. – Najprostszy sposób to 
potraktowanie takiej sukienki jak 
spódnicy i włożenie na nią koszulki 
z krótkim rękawem, kardiganu czy nierozpinanego sweterka bez 
dekoltu. Najlepiej w tej roli sprawdzą się te krótkie, czy wręcz 
o kroju crop, które nosimy do sukienek dopasowanych w talii. 
Inne modele mogą sprawić, że sylwetka zrobi się ciężka albo 
uzyskamy „babciny” styl. Stylizację złożoną z sukienki i „na-
rzutki” podkręcą buty na słupku lub szpilce, choć oczywiście nic 
nie stoi na przeszkodzie, by włożyć do niej wygodne sneakersy 
– podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.
Innym rozwiązaniem, które wraz z powrotem mody na lata 90. 
zyskało na popularności, jest noszenie letnich sukienek na ra-
miączkach z obcisłym topem z krótkim lub długim rękawem 
i okrągłym dekoltem albo półgolfem i golfem. Do takiej stylizacji 
pasują zarówno baletki, jak i tenisówki, jest bardzo wygodna 
i świetnie sprawdzi się w codziennych sytuacjach, jak spacer czy 
zakupy, ale i zajęcia na uczelni czy w szkole.

Supermodny look w stylu lat 70-tych

Jak jeszcze można wykorzystać letnie sukienki poza sezonem? 
– Bardzo modnym rozwiązaniem, bo nawiązującym do powra-
cających do łask trendów à la lata 70., jest potraktowanie letniej 
sukienki – najlepiej wzorzystej, ale też w neutralnych kolorach, 

np. bieli, beżu czy granatowym – jak tuniki. Do tych krótkich lub 
sięgających kolan wkładamy spodnie o rozszerzanych nogawkach 
(wersja supermodna) albo rurki czy nawet legginsy (wersja wy-
godniejsza). Do takiego zestawy pasują botki na obcasie, szpilki, 
ale też baletki. Na „górę” wystarczy narzucić ramoneskę albo 
marynarkę, duże kolczyki i okulary przeciwsłoneczne i nasz 
look w stylu lat 70. jest gotowy! – radzi stylistka marki KiK.

Idealna baza w stylu boho

Co zrobić, jeśli noszenie letnich sukienek ze spodniami czy z lub 
pod bluzką jednak do nas nie przemawia? – Żaden problem. 
Letnie sukienki często są luźne, bo takie najlepiej sprawdzają się 
w upał. Kiedy temperatura nieco spadnie, możemy je nosić z sze-
rokim paskiem w talii albo długim, przewiązywanym w pasie 
kardiganem. W wersji z paskiem stylizację dopełniamy luź-
niejszą marynarką, ramoneską albo jeansową czy materiałową 
kurtką. Jeśli jest chłodniej, możemy też zawinąć na szyi chustę. 
Do takiej stylizacji pasują właściwie każde buty – od balerinek 
po botki i kozaki. To idealna baza na look w stylu boho: luźna 
sukienka w kwiatowy wzór, z falbanami albo bawełnianą ko-
ronką, szeroki pas ze skóry czy plecionki, mięsisty sweter i za-

mszowe buty oraz torebka i możemy ruszać zarówno na zakupy, 
jak i na randkę lub spotkanie z przyjaciółmi – przekonuje eks-
pertka związana z siecią sklepów KiK.

Stare po nowemu

Na koniec jeszcze jeden patent na komfortowe noszenie letnich 
sukienek po wakacjach. To stara, dobra halka, o której istnieniu 
wiele kobiet już zapomniało. Można sięgnąć także po jej no-
woczesną wersję, rozumianą jako proste, krótkie bawełniane 
sukienki na ramiączkach bez wzorów, które niemal zawsze po-
jawiają się w basicowych kolekcjach sieciówek odzieżowych. Są 
wygodne, bardzo tanie, nie odznaczają się pod ubraniem, ale sta-
nowią dodatkową warstwę, dzięki której będzie nam cieplej. Do 
tego dają subtelny wysmuklający sylwetkę efekt i często dzięki 
nim ubrania układają się lepiej. Naprawdę warto dać im szansę!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

CZY MASZ NA SKÓRZE WŁÓKNIAKI?

Włókniaki to uszypułowane grudki, często 
miękkie i workowate, zwykle o barwie cielistej 

lub brązowawe. Lokalizują się głównie w fałdach 
skóry, w obrębie szyi, pod pachami, piersiami, na 

powiekach, w pachwinach. Mogą pojawić się u osób 
w dowolnym wieku, u kobiet, jak i u mężczyzn. Ich 

liczba najczęściej zwiększa się z wiekiem. 

Grudkowate narośla tworzą się w wyniku rozrostu 
tkanki łącznej włóknistej. Powstają na skutek samo-

istnej, niezłośliwej  proliferacji fibroblastów - komórek 
tkanki łącznej, skóry właściwej. Wyrastają bezpośrednio 

z powierzchni skóry lub utrzymują się jedynie za pomocą 
cienkiego pasma tkanki.

WARTO WIEDZIEĆ:

Chociaż włókniaki same, jak wspomniałam wyżej, nie stanowią 
zagrożenia zdrowia, ponieważ są zaliczane do łagodnych zmian 

nowotworowych, stanowią tylko defekt estetyczny, warto wie-
dzieć, że u osób u których występują licznie, mogą świadczyć 
o zaburzeniach metabolicznych.

Pomimo, że włókniaki skórne nie są niebezpieczne, nie należy 
ich lekceważyć. Ponieważ  badania wykazały, że występowanie 
włókniaków miękkich, może mieć związek z insulinoopornością, 

cukrzycą, dyslipidemią, otyłością i innymi objawami chorób meta-
bolicznych.

Włókniaki nie wykazują tendencji do samoistnego ustępowania. 
Utrzymują się całe życie. Nie wywołują dolegliwości bólowych. Jeśli 
jednak znajdują się w miejscu narażonym na pocieranie, drażnienie 
np. o bieliznę lub odzież, mogą wywołać kłopoty.

USUNĄĆ WŁÓKNIAKI MOŻNA:

• elektrokoagulacją
• krioterapią
• chirurgicznie/ucięcie
• laseroterapią
My usuwamy elektrokoagulacją. Zabieg szybki, skuteczny, bezpieczny. 
Usuwanie nie wymaga znieczulenia. Odczuwalne jest lekkie ukłucie 
i zapach charakterystyczny dla ścinającego się białka.

Usuwamy małe, ale też te większe włókniaki. Po zabiegu występuje 
niewielki strupek, który odpada po kilku dniach. Olbrzymią zaletą 
jest to, że po wygojeniu praktycznie nie ma śladu.

Masz szpecące Twoją skórę włókniaki? 

Umów wizytę: 668-990-679

Zapraszają kosmetolodzy Instytytu Urody Elf

www.instytutelf.pl

Włókniaki to często występujące zmiany na skórze. Chociaż zalicza się je 
do zmian nowotworowych, to nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia, są 

bowiem łagodnymi zmianami skórnymi. Stanowią jednak, poważny defekt 
estetyczny, ze względu na szpecący wygląd. 
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Z bonem turystycznym 
najczęściej w małopolskie

Posiadacze bonu turystycznego najczęściej wybierają wo-
jewództwo małopolskie, zostawiając tam w przeliczeniu na 
złotówki horrendalną kwotę 301 083 920,56 złotych. W przeli-
czeniu na bony turystyczne, to liczba 435186. Nieco mniejsze 
kwoty wykazano w województwie pomorskim (295 255 729,47 
zł) oraz zachodniopomorskim (263 856 703,83 zł).
Pokazuje to wieloletnią i nie-
zmienną tendencję, że Polacy 
wybierają głównie morze Bał-
tyckie, jako miejsce letniego 
odpoczynku. Szukają również 
odpoczynku w małopolskich 
pasmach górskich. W tym ze-
stawieniu od lat króluje Za-
kopane, pomimo zatłoczonych 
Krupówek i kolejek na waż-
niejsze szlaki turystyczne.
W z e s t a w ie n iu  g ó r sk i m 
całkiem dobrze wypada wo-
jewództwo dolnośląskie (96 
460 353,13 zł) oraz śląskie (73 
480 484,86 zł). O dziwo, wo-
jewództwo podkarpackie jest 
mocno w tyle górskiej konku-
rencji (41 815 647,21 zł).
Dużym zaskoczeniem jest 
liczba zrealizowanych bonów 
w  w o j e w ó d z t w i e  m a z o -
wieckim, stawiając ten region 
Polski w kategoriach ważnego 
gracza na turystycznej mapie 
Polski. Kwota 122 664 868,71 
zł musi robić wrażenie.
Zaskak iwać może dopiero 
d z i e w i ą t a  p o z y c j a  k r ó -
lestwa tysiąca jezior. W wo-
jewództwie warmińsko-ma-
zurskim zrealizowano 80376 
bonów turystycznych na kwotę 
59 463 455,88 zł.

Bardzo ciekawie jawi się w tym 
zestawieniu województ wo 
wielkopolskie, które uzyskało 
bardzo dobry wynik (69 378 
754,10 zł).
Wie le  prac y cz ek a woje-
wództwo lubuskie, które uzy-
skało najgorsze wyniki za-
równo pod względem zreali-
zowanych bonów (15731), jak 
również kwot płatności (11 547 
324,20 zł).

Zestawienie przygotowano na 
podstawie informacji przeka-
zanych przez ZUS dla portalu 
Zacne Nocowanie.

 v www.zacnenocowanie.com.pl

Ciekawe czasy / wystawa zbiorowa 
Okręgu Krakowskiego ZPAF

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza 
na zbiorową wystawę Okręgu Krakowskiego Związku Polskich 
Artystów Fotografików – „Ciekawe czasy”.
Wystawa jest spojrzeniem 
osiemnastu uznanych krakow-
skich fotografików na temat ak-
tualnych wydarzeń oraz stanowi 
osobistą ref leksję artystów 
na zmieniającą się rzeczywi-
stość. „Obyś żył w ciekawych 
czasach” – to znane, chińskie 
przekleństwo dzisiaj materia-
lizuje się w formie wszelakich 
negatywnych zjawisk, które 
nas otaczają. W tym kontekście 
potrzeba twórczego wyrażania 
emocji przez twórców staje się 
silniejsza.
Czy różnorodność jednost-
kowych spojrzeń może przybrać 
formę spójnej narracji? Wśród 
prezentowanych na wystawie 
prac możemy wyłonić kilka za-
sadniczych tematów. Łączą się 
one w opowieść o człowieku 
poszukującym nieokreślonego 
novum, a także stanowią ko-
mentarz do bieżących wydarzeń 
– społecznych, politycznych, re-
ligijnych. Nie brakuje także pro-

jektów konceptualnych oraz fo-
tografii naznaczonych symbo-
lizmem. Cechą wyróżniającą 
większość prac jest brak dosłow-
ności. Umiejętne posługiwanie 
się przez autorów cytatem daje 
widzom możliwość reinterpre-
tacji przedstawionych motywów. 
Mnogość sposobów widzenia 
rozszerza się na odbiorcę.
W wystawie udział biorą: Anita 
Andrzejewska, Beata Długosz, 
Danuta Węgiel, Marek Gar-
dulski, Stanisław Jawor, Henryk 
Tomasz Kaiser, Wojciech Koby-
lański, Przemek Krzakiewicz, 
Wiktor Kubica, Marcin Lima-
nowski, Grégory Michenaud, 
Wacław Nowacki, Andrzej Pi-
lichowski-Ragno, Maciej Ple-
wiński, Wojciech Plewiński, 
Konrad Pollesch, Jacek Maria 
Stokłosa, Grzegorz Zygier.

 v Tekst:  
Agnieszka Szczuka-Ciapała 

www.cikskrzeszowice.pl

....................................
Ku rator  w y staw y :  K ami l 
Kłeczek
Współpraca: Danuta Węgiel, 
Maciej Plewiński, Przemek 
Krzakiewicz
Partner: Okręg Krakowski 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików
Patronat media lny : Radio 
Kraków

Wernisażowi, który odbył się 
10 września 2021 towarzyszył 
koncert Kuby Płużka Solo 
Piano, organizowany w ramach 
festiwalu Jazz z Wami.
Miejsce wystawy: Galeria Sztuk 
Wizualnych Vauxhall przy CKiS 
w Krzeszowicach, ul. dr. J. Wal-
kowskiego 1

Czas trwania wystawy: 12 
września – 24 października 2021

Kraków Airport organizatorem 4. edycji  
ACI Customer Experience Global Summit 2022TRANSPORT

W czwartek, 9 września, podczas konferencji ACI Customer Experience Global Summit, odbywającej się w Montrealu w Ka-
nadzie Airports Council International (ACI) World Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych uroczyście ogłosiła, że przyszło-
roczne wydarzenie, czyli 4. edycja ACI Customer Experience Global Summit, które zaplanowano w dniach 13-15 września 
2022 r., odbędzie się w Krakowie.
- Cieszę się, że Kraków Airport wystąpi w roli gospodarza tej 
prestiżowej konferencji. Podczas ceremonii przekazania kra-
kowskie lotnisko przekazało trąbkę hejnalisty oraz czapkę kra-
kowiaka - to symboliczne zaproszenie do jednego z najstarszych 
miast w Polsce, łączącego historię z nowoczesnością,  posiada-
jącego ogromną liczbę zabytków architektury i kultury. Jednego 
z większych w Polsce ośrodków turystycznych i biznesowych, 
łączącego innowacje z prężnie rozwiniętym środowiskiem star-
tup’ów. Objęcie roli gospodarza to wspaniałe wyróżnienie dla 
naszego portu lotniczego - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.
Tegoroczne spotkanie w Montrealu  składało się z wydarzeń 
zarówno hybrydowych jaki spotkań na „żywo”. Na ACI Cu-
stomer Experience Global Summit od lat spotykają się delegaci, 
przedstawiciele portów lotniczych z całego świata, by wspólnie 
dyskutować o najlepszych rozwiązaniach zapewniających pa-
sażerom bezpieczeństwo, komfort i wysokiej jakości usługi na 
lotniskach co szczególnie ważne jest obecnie, gdy porty lotnicze 
wprowadzają coraz to nowe, innowacyjne rozwiązania.
- Po tym, jak w tym roku impreza ACI Customer Experience 
Global Summit wróciła na arenę międzynarodową, nie możemy 
się doczekać przyszłorocznej współpracy z Kraków Airport, po-
nieważ wtedy nasze wydarzenie po raz pierwszy zagości w Eu-
ropie - powiedział Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny 
ACI World. - Wsłuchiwanie się w głos pasażerów po to, aby 
przygotować customer experience, które będzie odzwiercie-
dlało ich zmieniające się potrzeby i oczekiwania jest dziś waż-
niejsze niż kiedykolwiek wcześniej i pozostaje dla portów lot-
niczych jednym z kluczowych narzędzi biznesowych. Nasza 
globalna impreza, w nowej odsłonie, pozostaje jedną z najważ-
niejszych dat w kalendarzu międzynarodowej branży lotniczej, 
zarówno dla portów lotniczych jak i ich partnerów, ponieważ 
stanowi nieocenione wsparcie, pomagając zapewnić bezpieczne, 
zdrowe i ciekawe doświadczenie kontaktu z usługami lotni-
czymi, którego oczekują pasażerowie - dodał dyrektor gene-
ralny ACI World.
Prezes zarządu Kraków Airport, Radosław Włoszek powie-
dział: - Jestem zaszczycony, że czwarty szczyt ACI Customer 

Experience Global Summit 
odb ę d z ie s ię w K ra kow ie , 
w sercu Małopolski. Pandemia 
COVID-19 doprowadziła do 
stagnacji w branży lotniczej 
i zmusiła nas do przedefinio-
wania naszego podejścia do 
standardów bezpieczeństwa 
i obsługi klienta. Nasze motto 
„We are aviation” przełożyło się 
na naszą motywację i wspólne 
działanie, którego przykładem 
jest pr z y st ąpien ie do ACI 
Airport Health Accreditation 
Programme wielu światowych 
i europejskich lotnisk. Komfort 
i bezpieczeństwo pasażerów 
to nasze kluczowe priorytety, 
a tak ż e istota szcz y tu ACI 
Customer Experience Global 
Summit. To właśnie w Kra-
kowie  przez trzy dni między-
narodowa branż a lotnicza, 
będzie prowadzić dyskusje, 
wymieniać się doświadczeniami w tak kluczowych dzisiaj 
aspektach.
W konferencji weźmie udział także Juan Carlos Salazar, se-
kretarz generalny Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 
Cywilnego ICAO, zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem 
międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wspieraniem rozwoju transportu lotniczego.
Podczas konferencji ACI Customer Experience Global Summit, 
Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych przekazała kra-
kowskiemu lotnisku jako pierwszemu w Polsce wyjątkową na-
grodę Airport Service Quality w kategorii Best Airport by Size 
and Region (dla europejskiego portu lotniczego obsługującego 
rocznie do 15 milionów pasażerów).

W Kraków Airport nieprzerwanie od 2007 roku prowadzony jest 
program Program Airport Service Quality (ASQ ). To wiodący 
na świecie program pomiaru satysfakcji podróżujących z jakości 
i wysokich standardów obsługi na lotniskach. ASQ mierzy zado-
wolenie pasażerów według 34 kluczowych wskaźników wydaj-
ności, które pozwalają  na kompleksową ocenę poziomu świad-
czonych usług na ścieżce pasażera odlatującego i przylatującego.
Kraków Airport dynamicznie reaguje na zmieniające się przepisy 
międzynarodowe i zasady sanitarne podejmuje działania w kie-
runku podnoszenia jakości usług i stale monitoruje wszelkie 
uwagi podróżujących.
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RADOSNY TENCZYNEK
Pożegnanie lata

Minęło drugie lato istnienia „FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT”. Ostatnie półtora roku wszyscy pamiętamy jako czas trudny, z milionem ograniczeń 
i obostrzeń. Także dla nas był to niezmiernie ciężki czas. Fundacja mimo pandemii, starała się dzielnie realizować swoje cele. Wielu rzeczy nie można 
było zrobić, ale zwierzęta były otoczone troską i opieką, a polana w lesie stawała się coraz piękniejsza i dla wielu z nas była jedynym miejscem, w którym 
było NORMALNIE. Brakowało jednak odwiedzających - gości, którzy mogliby razem z nami cieszyć się pięknem świata, który tworzymy. Ciepłe miesiące 
przyniosły nam wszystkim trochę wytchnienia, normalności i radości. O tych dniach, pełnych słońca i zabawy, połączonych z nieodstępującym nas 
zachwytem nad pięknem natury i magii relacji z końmi, chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć.
Zaraz po zakończeniu restrykcji, w czasie wolnym od nauki, pojawili się 
u nas wolontariusze. Jest to grupa niesamowitych osób, chętnych do nauki 
i pomocy w stajni. Wolontariusze przychodzili  dobrowolnie każdego 
dnia, od wczesnych godzin porannych, by móc pomagać Pani Ani, Panu 
Bogdanowi i Pani Oli w karmieniu i wyprowadzaniu koni na pastwiska. 
Często byli u nas cały dzień, by spędzać razem czas i przebywać z końmi. 
Pomagali przygotowywać konie do lekcji, byli dobrymi duszami podczas 
półkolonii dla dzieci, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i wsparciem. Po 
odpowiednim  przeszkoleniu i pod nadzorem Pani Ani, otoczyli opieką 
i troską chore konie, które stały się ich przyjaciółmi. Wolontariusze 
wnieśli nową energię i radość, za którą jesteśmy im bardzo wdzięczni.  
Skończyły się wakacje i czas pełen dziecięcej radości przepełniającej całe 
dnie się skończył. Wiemy, że nie bezpowrotnie. W dalszym ciągu nie-
którzy z nich przychodzą nam pomagać - po szkole i w weekendy, a już 
za rok… znów WAKACJE, a wraz z nimi radosny czas.
Cały rok nieustannie dbamy o naszych podopiecznych, zapewniając im 
dobre warunki życia oraz opiekę weterynaryjną i kowala. Pani Ania, wraz 
z p. Bogdanem zaczynają dzień wcześnie rano od karmienia wszystkich 
naszych zwierząt indywidualnie przygotowaną paszą i sianem. Kiedy 
konie zjedzą śniadanie są wyprowadzane na pastwiska, mają wtedy czas 
na ruch, zabawy i przebywanie ze sobą. W czasie kiedy boksy są puste, p. 
Bogdan wymienia im ściółkę na świeżą i uzupełnia wodę w poidłach i na 
padokach. W tym czasie są też robione drobne naprawy, bo zawsze coś się 
zepsuje. W trakcie dnia koniom dowożone jest siano, słoma i woda, by 
niczego im nie brakowało. Wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, a w razie 
potrzeby weterynaryjne. Ze względu na to, że duża część koni cierpi na 
zdrowotne przypadłości takie jak choroby płuc, skóry czy te związane 
z wiekiem lub wynikające z wcześniejszego przebywania w złych wa-
runkach, wymagają one dużo pracy, obserwacji i zainteresowania, które 
otrzymują każdego dnia od p. Ani i wolontariuszy. Warto dodać, że 
w grupie wolontariuszy mamy pielęgniarkę i dwóch lekarzy, którzy 
zawsze służą wiedzą i pomocą, a wspaniały weterynarz prof. Okólski 
zawsze jest na posterunku, służy radą i przyjeżdża do swoich pacjentów 
kiedy jest potrzeba.
Konie wymagające rehabilitacji ruchowej czy te w trakcie nauki - w ciągu 
dnia ją otrzymują, również od p. Ani, która jest nieustannie pełna energii 
i wiary w to co robi. Każdego dnia uczy dzieci i dorosłych miłości i sza-
cunku do zwierząt oraz natury, prowadząc także lekcje nauki jazdy konnej.  
Po okresie utrudniającym działalność prospołeczną i edukacyjną Fundacji 
nadszedł wreszcie czas, kiedy mogliśmy podzielić się tym co kochamy. 
Zawsze otwarta brama do naszej ostoi zaczęła witać coraz większą liczbę 
odwiedzających nas gości. Nasza zielona polana pełna koni i kucy stała 
się przyjemnym celem spacerów dla mieszkańców Tenczynka i pobli-
skich miejscowości. Zbudowaliśmy dla nich miejsce, w którym mogą 
przysiąść i odpocząć, zrobić grilla i spędzić miło czas w gronie rodziny, 
jednocześnie podziwiając i karmiąc kucyki. Wznowione zostały lekcje 
nauki jazdy konnej, wyjazdy w teren oraz spacerki na kucykach dla naj-
młodszych, które odbywały się oczywiście z udziałem niesamowitej p. 
Ani i jej wolontariuszy, wśród których niemałą rolę odgrywały p. Marta 
i p. Ola, mające ogromne serce i cierpliwość do najmłodszych dzieci, za-
bierały je na kucykowe podróże wśród łąk i lasów. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców ruszyła seria półko-
lonii, których uczestniczy pod uważnym okiem p. Ani uczyli się tego co 
najważniejsze - miłości i szacunku do koni i zwierząt. Zabawa z nimi, 
lekcje jazdy konnej, wykłady i zajęcia praktyczne z opieki nad koniem 
dawały wszystkim dużo satysfakcji. Dzieci mogły stworzyć relację z uko-
chanym kucem oraz rozwijać umiejętność pracy w grupie. Każde półko-
lonie były wyjątkowe, a wspaniałe dzieci w nich uczestniczące uczyły się 
chętnie i dawały nam dużo radości. Na koniec każdego turnusu byliśmy 

dumni z ich postępów oraz z tego, że mogliśmy spędzić owocnie i razem 
mijający czas, wierząc, że będą pamiętać konie i nas. Liczymy na to, że 
będziemy widywać ich regularnie, również w ciągu roku szkolnego, 
pełnych miłości do zwierząt, którą chcieliśmy im przekazać. 
Tradycja kucykowych niedziel trwała i trwa póki sprzyja nam pogoda. 
Wyjątkowe niedziele organizowane są dla rodzin z dzieci . Są one wcze-
śniej ogłaszane na facebooku Fundacji i Radosnego Tenczynka. W te dni 
Pani Ania wraz z wolontariuszami zabiera swoich gości w małą podróż. 
Oprowadza po naszej Ostoi, opowiada o jej mieszkańcach, których oso-
biście przedstawia i pozwala nakarmić marchewką. W tym dniu można 
wsiąść na kucyka a nasza zaprzyjaźniona Pani Fotograf -   Agata Tynka 
– uwiecznia te chwile na pięknych zdjęciach.
Na koniec wakacji dla wszystkich zainteresowanych i wolontariuszy 
zorganizowane były zawody sportowe, by w atmosferze zdrowej rywa-
lizacji i radosnej zabawy móc podziękować sobie za wspólny letni czas 
pełen nieustannej pracy - tej którą kochamy najbardziej – pracy z końmi.  

Gorąco zapraszamy wszystkich miłośników koni i zwierząt do odwie-
dzania naszej Ostoi, poznania naszej działalności, uczenia się od p. Ani 
i jej wspaniałych wolontariuszy. Zachęcamy do dołączenia do naszego 
grona i zaangażowania się w Zmienianie Świata w Lepsze Miejsce.  
Przed nami jesień i zimowe dni, tak trudne dla zwierząt i funkcjono-
wania Fundacji… Po okresie pełnym Was - zostaje puste miejsce. Rąk 
do pracy zostaje niewiele, a nasze zwierzęta potrzebują troski, zainte-
resowania i miłości, bo każdy ma prawo być dla kogoś wyjątkowym. 
Dlatego prosimy o to, byście o nas pamiętali także w szare, chłodne 
i deszczowe dni. Osoby chętne do stacjonarnej adopcji któregoś z na-
szych podopiecznych zapraszamy do zgłaszania się do p. Ani lub pisania 
na adres e-mail: 4miloscidozwierzat@gmail.com

 v Natalia R.

Konie do adopcji
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Produkty z bambusa – w czym tkwi ich fenomen?
 Można powiedzieć, że bambus jest wszędzie. Sklepowe półki uginają się od produktów wykonanych z naturalnego surowca 
– sięgamy po wielorazowe słomki do napojów, wybieramy szczoteczki do zębów czy artykuły do sprzątania. Kuszą nie tylko 
proekologicznym rodowodem, ale także pięknym designem. Materiał wydaje się odkryciem, choć z jego właściwości od 
setek lat korzystają Chińczycy. Skąd bierze się jego współczesna popularność? Sprawdźmy! 
Zielone pędy bezsprzecznie kojarzą się 
nam z Azją oraz przysmakiem pand 
wielkich. Mało kto jednak wie, że 
z naukowego punktu widzenia bambus 
wcale nie jest drzewem, a trawą, która 
porasta rejony Indii, Korei, Chin czy 
Malezji. I to w dosłownym zna-
czeniu – roślina ma bardzo szybkie 
tempo wzrostu – przyrasta nawet do 
91 cm dziennie, będąc pokarmem dla 
zwierząt oraz materiałem o szerokim 
zastosowaniu dla ludzi.

Surowiec idealny?
Mówi się, że bambus jest materiałem 
o 1000 zastosowań. Doceniamy jego 
lecznicze i terapeutyczne działanie 
płynące z naparów, olejków oraz eks-
traktów. Korzystamy także z wła-
ściwości użytkowych rośliny – jej 
wytrzymałość jest porównywalna 
z miłorzębem, który przetrwał nawet 
wybuch bomby atomowej podczas II 
wojny światowej. Dodatkowo bambus 
jest lekki, ale i elastyczny, dlatego 
z łatwością można go uformować w dowolny kształt. Z wy-
trzymałych pędów powstają więc naczynia, tkaniny, materiały 
budowlane czy meble. Coraz częściej ten azjatycki surowiec 
pojawia się jako ekologiczna alternatywa dla wielu tradycyjnie 
wykorzystywanych materiałów. Dlaczego jest to opcja lepsza 
dla środowiska?

„Sztama” ze środowiskiem naturalnym
Bambus wywodzi się z natury, ale i dla tej natury robi wiele po-
żytecznego. Nie tylko rośnie szybko, ale także nie ma specjalnych 
wymagań dotyczących uprawy, dlatego sprawdza się nawet na 
zubożałych glebach, które wzbogaca o składniki mineralne, 
zmniejszając jej erozję. Wyróżnia się także antybakteryjnymi 
właściwościami, dlatego samodzielnie radzi sobie z grzybami 
i pasożytami, co ogranicza użycie pestycydów przez hodowców. 
Ponadto roślina posiada zdolność pochłaniania dwutlenku węgla 

z powietrza (nawet do 12 ton rocznie) i wytwarza więcej tlenu 
od drzew. Jeśli dodać do tego fakt, że śmiało może zastąpić 
np. tworzywo sztuczne i być wykorzystywana w produkcji, jej 
wartość wzrasta.
– Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że jako konsumenci 
zwracamy coraz baczniejszą uwagę na to, co wkładamy do ko-
szyków – czy produkty są wykonane z materiałów naturalnych, 
czy można je poddać recyklingowi, czy są pozyskiwane w zrów-
noważony sposób i mają certyfikaty, które to poświadczają? Jako 
producent artykułów gospodarstwa domowego odpowiadamy 
na te potrzeby, korzystając z surowców, które wyprodukowała 
matka natura. Włókna bambusowe są tego najlepszym przy-
kładem – użyliśmy ich jako budulca uniwersalnych ściereczek 
na rolce Paclan For Nature. Są wytrzymałe, a jednocześnie 
delikatnie i dobrze sprawdzają się do codziennych porządków  

– mówi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje: 
oprócz bambusa istnieje całkiem spora grupa materiałów o na-
turalnym pochodzeniu – kukurydza, agawa czy wiskoza – które 
można wykorzystywać w procesie produkcji i staramy się to robić, 
oferując ściereczki czy zmywaki o proekologicznym rodowodzie.
Sięgając po sztućce czy artykuły kosmetyczne wykonane 
z bambusa warto pamiętać, że to nie chwilowa moda czy trend, 
ale przejaw świadomej odpowiedzialności za środowisko natu-
ralne. W końcu duże zmiany zaczynają się od małych rzeczy. 

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

Miska szczęścia  
na zdrowe drugie śniadanie
Miska szczęścia na zdrowe drugie śniadanie! Zawsze były płatki, jogurt 
i owoce, ale od kiedy zdiagnozowano u mnie insulinooporność to zmie-
niłam to przyzwyczajenie. Jakoś nie wyobrażam sobie serka grani 
z owocami, a takie drugie śniadanie mam przepisane przez dietetyka. 
Skonsultowałam wymianę owoców na warzywa w tym daniu, dostałam 
zgodę i tak to powstała ta miska. Owoce teraz jem zaraz po śniadaniu, 
obecnie dwie czerwone ukochane pomarańcze :).
Jest to teraz chyba mój ulu-
biony posiłek w ciągu całego 
dnia w sumie. Dlaczego? Bo jest 
pełen smaku, różnych tekstur 
i ma ukochaną czarnuszkę.
Danie to zawsze zaczynam od 
porcji liści zielonych (szpinak, 
mieszanka sałat, rukola..., co 
tam akurat mam), potem serek, 
potem warzy wa w kostkę 
i reszta poniższych dodatków.

Miska szczęścia na zdrowe 
drugie śniadanie

• garść mieszanki sałaty / 
rukoli / szpinaku

• 3 łyżki serka grani
• pomidor
• ogórek
• pół ząbka czosnku (nie 

obowiązkowo;))
• czerwona cebula 

(plasterek dla smaku)
• łyżka otrąb
• dwie łyżki orzechów 

włoskich
• 1 łyżeczka oleju lnianego
• pieprz świeżo mielony
• czarnuszka

Warzywa dobierz takie, jakie 
masz (ogórek kiszony – taki 

fajny kwaśny też się dobrze 
spisuje).
Na dno słoika (jeśli zabieram 
do pracy) / miski daję liście, 
potem serek, potem pokro-
jonego pomidora, ogórka. Do 
tego dodaję dla zdrowia bardzo 

drobno posiekany czosnek, 
cebulę w piórkach. Posypuję 
otrębami, orzechami i polewam 
olejem, doprawiam pieprzem. 
Na sam koniec całość posypuję 
ukochaną zdrową czarnuszką.
Na zdrowie!

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

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

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.
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Świat, który się zawalił
Moja znajoma niedawno rozpoczęła psychoterapię. Jest córką alkoho-
lików. To młoda dziewczyna. Studentka dobrego kierunku w Krakowie. 
Poszła na terapię trochę za moją sugestią, żeby jako DDA (Dorosłe 
dziecko Alkoholika) przyjrzała się sobie w towarzystwie przyjaznego 
terapeuty. Długo zwlekała, ale kiedy pojawił się nastrój melancholijny, 
zdecydowała się skorzystać z mojej rady. Potem również niekrótko 
szukała właściwej osoby., bo w trakcie konsultacji zdecydowała się 
na przeprowadzkę do innego miasta, a dodatkowo nie potrafiła po-
czątkowo sprecyzować celów terapii. 
Obecnie już jest po kilku spo-
tkaniach terapeutycznych. 
Ostatnio z nią rozmawiałam, 
jak jej idzie, jak samopoczucie. 
Powiedziała do mnie: „po tych 
kilku spotkaniach mój świat 
się zawalił”. Wydawało jej się, 
że już wszystko sobie ułożyła 
– dobre studia łączone z pracą, 
wyprowadziła się z toksycznego 
domu, kupiła mieszkanie, roz-
poczęła satysfakcjonującą 
relację z mężczyzną. Niby 
wszystko w porządku, a le 
właśnie podczas terapii zro-
zumiała, że to wszystko jest 
sposób na to, żeby nie dopuścić 
do siebie prawdy o swoim 
smutnym dzieciństwie.
Niejeden zada pytanie, to po co 
w ogóle wracać do tych zranień 
z domu rodzinnego, skoro sobie 
tak dobrze radzi? Moja znajoma 
poszła na terapię stosunkowo 
szybko. Jeszcze panowała nad 
swoim życiem, choć już za-
czynały się niepokojące objawy 
emocjonalne. Gdyby jeszcze 
kilka lat funkcjonowała w ten 
sposób, prawdopodobnie jej cu-
downie ułożony świat runąłby 
w gruzach. Teraz też się za-
walił, ale dzieje się w to sposób 
zdrowo kontrolowany i pod 

opieką osoby, która pomoże 
jej powoli ten świat poskładać 
na nowo, ale już tak, żeby nie 
był obroną przed trudnymi 
emocjami.
Tak. Często terapia boli. Od-
kry wamy prawdę o sobie, 
swoich bliskich i bardzo często 
nie jest ona łatwa do znie-
sienia i zaakceptowania. Rzecz 
w tym, że kiedy budujemy na 
fałszu, to niestety nasz świat 
jest chwiejny i niepewny. 
Wówczas bardzo staramy się 
na siłę w jakiś sposób go pod-
trzymywać, ale niestety dzieje 
się to w wykańczający dla nas 
sposób. I dlatego warto, kiedy 
czujemy, że coś w naszym życiu 
sprawia nam cierpienie, albo 

nie radzimy sobie z emocjami, 
nie rozumiemy jakiś swoich za-
chowań, skorzystać z pomocy 
specjalisty. I choć na początku 
ta droga bywa trudna, to więk-
szość osób kończących terapię 
jest wdzięczna za ten czas i do-
strzega, że świat, który do tej 
pory budowali na dłuższą metę 
i tak, by nie wytrzymał.

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

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

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

WWEELLLLBBIIOOTTYYKK LL.. PPLLAANNTTAARRUUMM 229999VV™™
Oriflame wprowadziło kolejny produkt z serii Wellness. Jest to probiotyk o nazwie WellBiotyk
L.plantarum 299V. Probiotyki, takie jak szczep L. plantarum 299V™, to żywe bakterie, które sprzyjają
utrzymaniu zdrowia i prawidłowego funkcjonowania jelit poprzez przywrócenie równowagi
mikrobiomu jelitowego. Rywalizując z potencjalnie szkodliwymi drobnoustrojami, zmieniają proporcje
wmikroflorze jelitowej na korzyść dobroczynnychbakterii.
Wtensposóbprobiotykipomagająchronićorganizmprzedszkodliwymibakteriami,wzmacniającbarierę
ochronną jelit (co jest bardzoważne, biorącpoduwagę fakt, że70%komórekodpornościowychbytujew
jelitach) oraz stymulować układ odpornościowy, by organizm mógł lepiej zwalczać infekcje. Właśnie
dlategozdrowe jelita tokluczdodobregostanuzdrowia i samopoczucia!
Natomiast prebiotyki można określić mianem „pokarmu” dla pożytecznych bakterii zasiedlających
nasze jelita. Możesz pozyskiwać je z pożywienia, jedząc produkty bogate w błonnik: warzywa, rośliny
strączkowe, produktypełnoziarniste i owoce.
Dodatkowo z okazji 30-lecia Oriflame ogłosiło WRZESIEŃ MIESIĄCEM NIESPODZIANEK - jeśli dołączysz do naszego
zespołu,maszszansenanagrodyzprogramuWITAJ idodatkoweniespodzianki.Szczegóływnaszychbiurach,umówsię
na spotkanie już dzisiaj.

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

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna?
Pandemia koronawirusa spowodowała, że uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest troska o zdrowie swoje i innych. Teraz 
kiedy dzieci i młodzież wrócili do szkół, a 11 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, warto zwrócić 
uwagę na naukę ratowania innych, czyli na edukacji pierwszej pomocy.

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować  
podczas 28. Finału fot. Cezary Lewandowski

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ratuje życie
Każda minuta jest kluczowa w przypadku nagłego zatrzymania 
akcji serca. Według wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji z 2015 
roku, rozpoczęcie resuscytacji w czasie 3-5 minut od utraty przy-
tomności może zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia nawet 
trzykrotnie.
Program Ratujemy i Uczymy Ratować działa już od 14 lat, Fun-
dacja WOŚP wyszkoliła już 30 000 nauczycieli. Tym samym 
blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstawowych reakcji na 
sytuacje konieczne pomocy przedmedycznej.

Nauka na fantomach 
Fundacja WOŚP w ramach programu przekazała bezpłatnie 
ponad 68 097 fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy 
i inne niezbędne materiały dydaktyczne do szkół. To właśnie 
fantomy pozwalają na m.in. przećwiczenie odpowiedniej pozycji 
przy resuscytacji.
Fundacja WOŚP przez wiele lat bezskutecznie zwracała się do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku 
nauki pierwszej pomocy. W 2012 roku przedłożona została w Mi-
nisterstwie propozycja podstawy programowej. WOŚP wnio-
skowała o 32 godziny lekcyjne w sumie w trakcie 3 lat nauki 
w klasach 1-3.

Edukacja to podstawa
Efektywność nauki pierwszej pomocy najlepiej widzimy, kiedy 
docierają do nas historie małych ratowników, którzy wiedzą jak 
zareagować podczas sytuacji kryzysowej takich jak utrata przy-
tomności przez opiekuna, mamy, babci.
Jednym z przykładów jest troje uczniów z Krakowa, którzy 
w drodze do szkoły zobaczyli osuwającego się na ziemię starszego 
mężczyznę. Błyskawicznie ocenili sytuację i podjęli z akcję ra-
towniczą: sprawdzanie oddechu (brak), uciski, sprawne wezwanie 
pogotowia i w końcu przywrócenie oddechu.

Namiot Programu Edukacyjnego Ratujemy  
i Uczymy Ratować na 28. Finale, fot. Piotr Barbachowski

Następną małą ratowniczką jest Gabrysia, która zachowała zimną 
krew i wezwała służby ratunkowe: pogotowie gazowe, straż po-
żarną, pogotowie ratunkowe oraz policję kiedy jej rodzice popa-
rzyli się butlą z gazem.
Kolejnym z uczniów jest Mateusz z Poznania, który w czasie 
rodzinnego spotkania szybko zareagował na utratę przytom-
ności swojego wujka. Chłopiec zadzwonił na pogotowie i przy-
stąpił do resuscytacji. Wiedział jak się zachować, dzięki szko-
leniom z pierwszej pomocy, w których uczestniczył dwukrotnie. 
Jedno z takich szkoleń odbyło się w ramach prowadzonego przez 
Fundację WOŚP Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”.

Te sytuacje to właśnie powody do tego, aby każdy sprawdził swoją 
znajomość pierwszej pomocy i czy potrafi ratować ludzkie życie.

fot. Ceremonia wręczenia dyplomów  
w Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się 
największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa 
w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, 
w drugą niedzielę stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która 
nazywa się Finałem WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP 
kupuje i przekazuje w darze szpitalom w Polsce najnowocze-
śniejszy sprzęt medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP 
jest podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, 
w których leczy się dzieci w Polsce. Jak dotąd Fundacja WOŚP ze-
brała ponad 1,5 miliarda złotych i kupiła ponad 66 150 urządzeń 
medycznych.

Fundacja WOŚP dołączyła do akcji Wolne Szkoły.
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"Kobieta idealna"
obsada: Adrianna Biedrzyńska,  

Artur Dziurman, Michał Pietrzak,  
Piotr Skarga

Opis: Greta i Albert, małżeństwo aktorów wiedzie szalone 
życie walcząc o swoje miejsce na scenie i w związku. Czy 
należy się godzić z upływającym czasem? Każde z nich radzi 
sobie z tym na swój sposób. Greta stawia czoła przyszłości 
za pomocą zabiegów chirurgii estetycznej powoli tracąc 
rysy twarzy, natomiast Albert biernie się jej poddaje... do 
czasu. 
Przyszłość... Co przyniesie 
kolejny dzień? I jak nie dać 
się zepchnąć ze sceny, nie 
t ylko tej zwanej życiem? 
Pewnego dnia w życiu mał-
żeńskiego duetu pojawia się 
dwóch braci. 
Modest jest lekarzem me-
dyc y ny e s te t yczne j  ofe-
r ującym Grec ie w ieczną 
młodość, a może i miłość? 
Jego starszy brat, Gerard to 
mecenas, który reprezentuje 
tylko bogatych i wpływowych 
klientów. Który z nich skrywa 
tajemnicę? 
A gdyby pewnego dnia Twoja 
ciotka umarła i zapisała Ci 
w spadku siedemdziesiąt mi-
lionów dolarów? Mecenas 
Gerard musi skontaktować 
się z Gretą, żeby przekazać 
jej spadek. Od tej chwili gra 
idzie o najwyższą stawkę. 

Albert przypadkowo odbiera 
telefon od mecenasa i wy-
myśla plan akcji , żeby jako 
Greta przejąć spadek. Nie 
spodziewa się, że mecenas 
już dokładnie wszystko zapla-
nował aby wyłudzić majątek. 
Kto ostatecznie wpadnie 
w czyją pułapkę i kto okaże 
się mistrzem blefu? Czy na 
pewno wszystko jest takie, 
jak nam się wydaje? Zna-
komita komedia pomyłek, 
pełna intryg i zwrotów akcji, 
która na wesoło ukazuje roz-
terki każdego z nas. 
S ek re t ,  sp i s ek ,  zmow a , 
oszustwo, gierki, romans; 
jak się w tym wszystkim nie 
pogubić, skoro każdy ma coś 
do ukrycia? 
Wszyscy grają przemyślane 
przez siebie role. Uleczyć 
ich może tylko prawdziwa 

miłość, ale jak się połapać, 
kto jest kim, żeby odpo-
wiednio ulokować uczucia? 
Doskonała komedia o mie-
szaniu ról damsko-mę-
skich, o konieczności łą-
czenia sił i o znajdywaniu 
radości w małych rzeczach. 
Niezrównany popis ak-
torski. Bezkonkurencyjna 
wartka fabuła osadzona 
w naszej rzeczywistości. 
C z y  k o b i e t a  i d e a l n a 
i s tn ie je?  Św ietna ko-
media , a le chyba zby t 
optymistyczna.

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

Kończy się czas na zgłoszenie  
do konkursu Fasada Roku 2021

Tik, tak, tik, tak... Czas biegnie nieubłaganie. Już tylko niespełna miesiąc został 
na zgłoszenie do ogólnopolskiego konkursu Fasada Roku 2021. W puli nagród 50 
000 zł i powołanie do drużyny, która będzie reprezentować nasz kraj na arenie 
międzynarodowej, w ramach Baumit Life Challenge. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem sprawują Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Izba Archi-
tektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacja Twórców Architektury (FTA).
Konkurs Fasada Roku został zor-
ganizowany już po raz 15-ty. 
Głównymi bohaterami jego tego-
rocznej edycji są elewacje zreali-
zowane w terminie od 01.01.2020 
do 30.09.2021 r., na których za-
stosowano kompletną technologię 
Baumit (system ocieplenia, system 
tynkowy lub program renowacyjny 
z wykończeniem). 
Rywalizacja toczy się w 5 katego-
riach: budynek jednorodzinny nowy, 
budynek wielorodzinny nowy, bu-
dynek po termomodernizacji, bu-
dynek niemieszkalny nowy i bu-
dynek historyczny po renowacji. Na 
starcie zameldowało się już ponad 
200 obiektów. Są wśród nich za-
równo domy i osiedla mieszkalne, 
jak również budynki biurowe, hotele, 
markety, szkoły, szpital czy lodo-
wisko. Swoich reprezentantów mają 
zarówno duże miasta, jak również 
niewielkie miejscowości.

Wysoka stawka
Na zwycięzcę każdej z pięciu ka-
tegorii czeka prestiżowy tytuł i 10 
000 zł. Ale to nie wszystko. Konkurs 
Fasada Roku rozgrywany na po-
ziomie krajowym stanowi etap kwa-
lifikacji do Baumit Life Challenge – 
międzynarodowej odsłony zmagań. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
udział mają z góry zagwarantowany. 
Oprócz pokazania się w gronie naj-
lepszych europejskich fasad do zdo-
bycia będą kolejne, jeszcze cen-
niejsze, nagrody.
Ostatnie chwile na zgłoszenie

Wciąż nie jest za 
późno, by włączyć się 
do zabawy i zawalczyć 
o nagrody. Listy kan-
dydatów zostaną za-
mknięte 30 września 
br. o godz. 23:59. Wy-
starczy wypełnić elek-
troniczny formularz 
na stronie www.fasa-
daroku.baumit.com, 
dołączając do niego 
przynajmniej 5 zdjęć zgłaszanego 
budynku. Fotografie powinny pre-
zentować obiekt względem okolicy, 
każdą jego stronę oraz detale wyko-
nania elewacji. Jeśli chcesz zgłosić 
budynek po termomodernizacji 
lub zabytkowy po renowacji, nie 
zapomnij również o dołączeniu 
kadru przedstawiającego zgłaszany 
obiekt przed przeprowadzoną 
metamorfozą. 
Warunkiem dopuszczenia obiektu 
do rywalizacji jest ukończona 
w 100% elewacja – łącznie z ele-
mentami wykończenia, takimi jak 
barierki, balustrady, tarasy czy strefa 
cokołowa.

Obrady jury i głosowanie 
internautów

Zwycięzców konkursu tradycyjnie 
wybierze profesjonalne jury, złożone 
z uznanych osobistości ze świata ar-
chitektury i budownictwa. Obrady 
zaplanowano na listopad 2021 r. 
Kandydaci oceniani są również przez 
internautów, którzy co roku tworzą 
swój niezależny ranking fasad. Swoją 
opinię może wyrazić każdy, kto od-

wiedzi stronę www.fasadaroku.
baumit.com. Ocenić można dowolną 
liczbę obiektów, przyznając im od 1 
do 5 gwiazdek. Budynki, które zgro-
madzą największą liczbę głosów, zo-
staną uhonorowane tytułem „Wy-
różnienie Internautów”. Głosowanie 
trwa do 31 października br.
Ideę konkursu wspierają uznane or-
ganizacje, takie jak Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP), 
Izba Architektów Rzeczypospo-
litej Polskiej (IARP) oraz Fundacja 
Twórców Architektury (FTA), 
a także media branżowe, w tym re-
dakcje takich periodyków jak: „Bu-
dujemy Dom”, „ekspertbudowlany”, 
„Izolacje”, „Otoczenie Domu”, „Pro-
jekty domów”, „Renowacje i Za-
bytki”, „Technologie i Materiały”, 
„TerazDom”, „Zawód:Architekt” 
oraz portali internetowych: 4bu-
dowlani.pl, archimania.pl, architek-
turadzisiaj.pl, budnet.pl, chemiabu-
dowlana.info, infoarchitekta.pl, mu-
rator.pl, obud.pl, propertyjournal.pl, 
sztuka-architektury.pl, terazdom.pl 
czy w-a.pl.
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PODWÓJNE UDERZENIE - ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Zgodnie z planem, pierwszego dnia odwiedziliśmy wiele miejsc 
gdzie można, lub trzeba było zmierzyć się z dużą ilością wody, 
głębokich kolein i gęstego błota. Dość szybko doszliśmy do eta-
pu na którym lin od wyciągarek nie było sensu nawijać na bęben, 
lepiej nawinąć na zderzak bo i tak za chwilę będzie rozwijana. 
Szpadle również nie leżały zakurzone w bagażnikach, co jakiś 
czas kogoś trzeba było wykopać.  Pojawiające się usterki było 
szybko usuwane i jechaliśmy dalej, rozszczelnione opony, urwa-
ny zbiornik paliwa, utracony napęd, to wszystko drobiazgi, które 
nie zakłóciły planu dnia i zgodnie z założeniami tuż przed zmro-
kiem dotarliśmy na pole namiotowe. Po zdecydowanie wymaga-
jącym dniu kiełbaski na ognisku smakowały wyśmienicie a pło-
mienie skutecznie nas rozgrzewały, gdyż wieczór był już chłodny 
i wilgotny. Wieczorne biesiady przy ognisku w atmosferze 4x4 
mają naprawdę wyjątkowy klimat.
Niedziela była już bardziej turystyczna, poranny deszcz na szczę-
ście szybko ustąpił miejsca słońcu. Zaczęliśmy od odwiedzin 
grodu Birów, by przemierzając w dalszej części dnia łagodniej-
sze niż w sobotę Jurajskie szlaki, odwiedzić kilka miejsc wartych 
obejrzenia w tym rejonie Jury. Wielokrotnie przedzieraliśmy się 
dawno zapomnianymi i zarośniętymi drogami, czasami torując 
sobie drogę piłą lub siekierami aby dotrzeć do malowniczych ja-
skiń i ostańców.  Późnym popołudniem dotarliśmy na wschodnią 
krawędź wyżyny aby zakończyć dzień w wymagających wąwo-
zach, gdzie można było poszaleć sprawdzając pod jak strome 
podjazdy nasze 4x4 dadzą radę się wspiąć i jakie przechyły wy-
trzymają kierowcy i pasażerowie:) 
Dziękujemy uczestnikom za wspólną zabawę, wzajemną pomoc 
i bardzo sprawną współpracę 😊 Do zobaczenia!    

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Ostatni weekend wakacji to było Offroadowe zakończenie wakacji. Dwa dni zabawy na Jurze minęły bardzo 
szybko i bardzo przyjemnie, na szczęście wbrew prognozom wszystko w promieniach sierpniowego słońca, 
tylko momentami przesłoniętego deszczowymi chmurami.
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Rozwiń pełną prędkość! Posadzka szybka nie tylko z nazwy
Sprawnie przeprowadzony remont to marzenie każdego inwestora. Także samym wykonawcom nierzadko zależy na czasie i moż-
liwości rychłego przystąpienia do realizacji kolejnego zlecenia. W przypadku prac podłogowych niezwykle pomocne są szybko-
wiążące i szybkoschnące podkłady podłogowe. Okazuje się jednak, że produkty określane jako „błyskawiczne” lub „ekspresowe” 
w praktyce nie zawsze takie są. Zobacz, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze, by się nie rozczarować!
Prace budowlano-remontowe to zazwyczaj złożone procesy, 
będące sumą wielu powiązanych ze sobą zdarzeń. Ukończenie 
jednego etapu często warunkuje rozpoczęcie kolejnego itd. Opóź-
nienia mogą się zatem łatwo kumulować i zagrozić realizacji 
pierwotnych założeń czasowych, a co za tym idzie – oddalić 
w czasie ukończenie inwestycji. Prace podłogowe znakomicie 
ukazują te zależności.

Szybka posadzka – czy na pewno? 
Szukając najlepszych rozwiązań pomagających zoptymalizować 
prace, wykonawcy lub inwestorzy sięgają po podkłady podłogowe 
określane mianem „szybkich”, „błyskawicznych” czy „ekspre-
sowych”. Niekiedy jednak tego rodzaju sformułowania mogą nas 
wprowadzić w błąd. Bywa bowiem, że odnoszą się wyłącznie do 
czasu wiązania, który pozwala chodzić po nowym podkładzie 
podłogowym, a jak wiadomo wpływ na tempo prac ma również 
czas, po upływie którego możemy przystąpić do układania ko-
lejnych warstw wykończenia (np. hydroizolacji czy docelowej 
okładziny). W efekcie może okazać się, że na prace związane 
z montażem wykładzin, paneli czy desek podłogowych trzeba po-
czekać niewiele krócej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

Szybkość w pełnym zakresie
Gdy naszym celem jest wykonanie podłogi w przyspieszonym 
tempie, śmiało możemy sięgnąć po szybką posadzkę Baumit 
Rapido 4 w postaci fabrycznie przygotowanej mieszkanki do za-

robienia z wodą. Dzięki właściwościom szybkowiążącym i szyb-
koschnącym ruch pieszy jest możliwy już po 5 godzinach, a już 
po upływie doby można rozpocząć montaż płytek ceramicznych. 
Okładziny wrażliwe na wodę, jak pokrycia drewniane (np. par-
kiety, panele podłogowe) czy wykładziny dywanowe lub PVC, 
można układać już po 4 dniach od wykonania jastrychu. 
Stawiając na ten produkt, oprócz skróconego czasu realizacji prac, 
zyskamy podkład podłogowy (lub posadzkę) o bardzo wysokiej 
wytrzymałości, określonej klasą CT-C30-F5-A12. Dodatkowo 
zaprawa ma doskonałe właściwości robocze a wykonana po-
wierzchnia wyróżnia się wyjątkową trwałością.
Szybka posadzka Baumit Rapido 4 może być układana we wszel-
kiego rodzaju pomieszczeniach - również wilgotnych i mokrych 
jak np. łazienki czy natryski, a także w garażach, piwnicach, 
kotłowniach itd. Doskonale sprawdza się również na zewnątrz 
– jako mrozoodporny podkład na tarasach i balkonach (konsy-
stencja zaprawy pozwala na łatwe formowanie spadków o do-
wolnym kącie nachylenia względem podłoża). Charakteryzuje 
się dobrym przewodzeniem ciepła, dlatego z powodzeniem sto-
sowana jest na ogrzewaniu podłogowym. Może być też układana 
jako posadzka zespolona z podłożem, podkład na warstwach 
oddzielających lub podkład pływający na izolacji akustycznej 
lub termicznej.

Gdy w grę wchodzą duże powierzchnie, a zależy nam na jeszcze 
większej efektywności prac, z pewnością istotny będzie fakt, że 
materiał przystosowany jest zarówno do aplikację ręcznej jak 
i maszynowej z użyciem agregatów typu mixokret lub mieszarek 
przepływowych.
Wybierając odpowiednie rozwiązania, możemy znacznie przy-
spieszyć proces realizacji prac podłogowych. Zanim jednak 
zdecydujemy się na zakup konkretnego produktu, upewnijmy 
się, że nie mamy do czynienia wyłącznie z chwytem marketin-
gowym i uważnie czytajmy informacje znajdujące się na opa-
kowaniu. Tylko produkty o właściwościach szybkowiążących 
i zarazem szybkoschnących jak Baumit Rapido 4 pozwolą nam 
istotnie przybliżyć termin ukończenia remontu lub wykonania 
prac w nowo budowanym domu.

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  
dom 300 m kw.  

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

Cena: 250 tys. PLN.

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

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIURA:

KRZESZOWICE, UL. WYKI 2

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 o 

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

Cena: 192,5 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: 2.610 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.

dom w zabudowie bliźniaczej plus stodoła w 
Paczółtowicach, działka 10 a. 

Cena: 225 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 120 m kw w Paczółtowicach, działka 10 a. Cena: 225 tys. PLN
5. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
6. 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
7. Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),  

przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
8. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
9. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
10. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
11. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
12. 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.

13. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.

14. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
15. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

Cena: 139 tys zł.

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

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

plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew. 
adaptacji). Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

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

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

20. 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. 

21. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
22. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 
 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
23. 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.

24. 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.

25. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

26. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

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

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Łazienka – witaj w królestwie domowego odpoczynku!
Poranna toaleta, żeby doprowadzić się do „porządku” i szybka kąpiel, która przygotowuje do snu – tyle mniej więcej czasu spędzamy 
w łazience. Często nie doceniamy możliwości tego miejsca, choć jak się okazuje w kwestii domowego relaksu może zaoferować 
całkiem sporo. Podpowiadamy, jak niewielkim kosztem zamienić tradycyjną łazienkę w przyjemne – dla ciała i ducha – małe SPA!
Każdy lekarz zaleciłby porządną dawkę wypoczynku. Jak to zrobić 
bez wychodzenia z domu? Najlepiej postawić na kojące działanie 
wody, eterycznych zapachów oraz delikatnej muzyki. Wszystko 
to znajdziemy w łazience, która po drobnym „liftingu” może się 
stać naszym ulubionym miejscem wypoczynku w całym domu. 
Od czego zacząć?

Uspokajające barwy 
To nie przypadek, że w centrach odnowy biologicznej króluje spo-
kojny, czasem monochromatyczny wystrój z zielonymi akcentami. 
Beż, szarość, krem, złamana biel i zieleń to kolory, które koją nerwy 
i sprzyjają wyciszeniu. – Mówiąc o domowym centrum SPA, od 
razu na myśl przychodzą balijskie klimaty. Jasne wnętrza, naturalne 
materiały (np. drewno, bambus, kamień) oraz obecność roślin, to 
idealna sceneria dla – spragnionego odpoczynku – ciała i umysłu 
– opowiada ekspertka sieci sklepów KiK. 
Jak zatem przenieść harmonię pokoju kąpielowego do tradycyjnej, 
niedużej łazienki? – Rozwiązaniem jest zastosowanie dodatków, 
które z jednej strony przybliżą nas do natury, z drugiej zaś wpro-
wadzą wyciszający nastrój. Zacznijmy od spokojnej palety kolo-
rystycznej – postawmy na miękkie ręczniki w jasnozielonym lub 
kremowym odcieniu, pstrokatą zasłonę prysznicową zastąpmy 
wariantem w bardziej naturalnej tonacji, przyjrzyjmy się także 
akcesoriom łazienkowym – czasami zmiana drobnych elementów 
na nowe, jak chociażby dozowniki i kubeczki w jednobarwnej 
palecie kolorystycznej, potrafi odmienić przestrzeń – radzi de-
koratorka marki KiK.

Delikatne światło i dźwięki
Intensywny, mocny strumień światła ułatwi zrobienie dobrego 
makijażu, jednak zupełnie nie sprzyja wyciszeniu. Dlatego jeśli 
mamy w łazience zamontowane oświetlenie punktowe, to 1:0 dla 
nas. Co zrobić, jeśli jednak nie możemy skorzystać z tego przy-

wileju? Zastosujmy świece, które stworzą 
przyjemny półmrok przy wyłączonym oświe-
tleniu głównym.
– To od nas zależy, czy wybierzemy świece 
w wersji sauté, ustawiając je jedynie na pod-
stawkach czy ubierzemy w ażurowe latarenki 
i ceramiczne świeczniki – to drugie rozwią-
zanie z pewnością jest bardziej bezpieczne 
– mówi ekspertka marki KiK i dodaje: dzia-
łając na zmysły warto pamiętać o zapachach 
w postaci kadzidełek czy olejków eterycznych 
lub postawić na opcję „2w1”, czyli zapachowe 
świece. W tak przygotowanej przestrzeni 
brakuje tylko jednego elementu – czegoś 
miłego dla ucha. Cisza (szczególnie dla ro-
dziców) może mieć zbawienny charakter, jednak playlista z instru-
mentalną muzyką, dźwiękami natury albo ulubionymi piosenkami, 
również pozwoli się odprężyć po ciężkim dniu.

Miłe dla oka
Przebywanie w ładnych, dopieszczonych wnętrzach dobrze na 
nas działa. Dlatego dekoracje łazienkowe i dodatki będą ostatnim 
punktem na naszej liście „to do”. Miękki dywanik tuż przy wannie, 
rośliny, które swoją zielonością przemycą trochę natury, czy bam-
busowe koszyczki lub figurka Buddy – możliwości jest wiele!
– Trend na rośliny w domu ciągle jest aktualny i nie ominął ła-
zienek – pozornie problematycznych pod tym względem miejsc. 
Okazuje się, że jest spora grupa roślin, której wilgotne warunki 
odpowiadają. Jest tylko jeden warunek – muszą mieć dostęp do na-
turalnego światła. Storczyki, skrzydłokwiaty, zielistki czy modne 
sukulenty będą dobrym wyborem. Do tego dobierzmy osłonki 
z naturalnych materiałów – bambusa lub wikliny. Jeśli nie mamy 

w łazience okna, wybierzmy kwiaty w wersji sztucznej – nie różnią 
się wizualnie od naturalnych pierwowzorów, nie zmarnieją w ła-
zience, a wniosą przyjemną dla oka zieleń, która wpłynie nie tylko 
na klimat we wnętrzu, ale przede wszystkim na nasz relaks – pod-
sumowuje ekspertka marki KiK.
Nawet najpiękniej zaaranżowana łazienka i najlepsze kosmetyki 
do kąpieli czy pielęgnacji ciała będą niewystarczające, jeśli nie 
wyposażymy się w ostatni element… czas. Smutna prawda głosi, 
że wypoczynek w pośpiechu to nie wypoczynek. Dlatego planując 
„wizytę” w domowym SPA nie zapomnijmy zarezerwować odpo-
wiedniego czasu na kąpiel w blasku świec, czytanie w wannie czy 
zabiegi pielęgnacyjne na twarz. Relaks? Gwarantowany!

DO SPRZEDANIA  
działka usługowa 50 a,  

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

CHRZANÓW

JERZMANOWICE-PRZEGINIA ZABIERZÓW

LISZKI

TRZEBINIA

„MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE  
MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)"

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach informuje 
o możliwości złożenia wniosku o nadanie od-
znaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
(50-lecie)” przez pary, które zawierały związek mał-
żeński w 1971 roku oraz w latach wcześniejszych.
Wnioski można składać do 30 września 2021 roku 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Liszkach pokój nr 
2, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy 
w Liszkach.
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

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

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

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

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

www.schroniskopsiepole.pl

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

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

SONIA
Jeszcze dwa miesiące temu miała dom, ale niestety musiała go opuścić ze względu na swój ży-
wiołowy charakter, z którym rodzina sobie nie radziła. Potrzeba ruchu i ciekawość świata była tak 
ogromna, że Sonia często uciekała. Nie mieszkała w domu, tylko na podwórku. Teren nie był ogro-
dzony i istniało ryzyko, że kiedyś wpadnie pod samochód. Poproszono nas o przyjęcie Soni pod 
opiekę. To bardzo wrażliwa i delikatna sunia. Wesoła, serdeczna, kocha ludzi, nie ma problemów 
z innymi psami, reakcji na koty nie znamy. Trochę jeszcze nerwowa, ale udało jej się sporo wyciszyć. 
Suczka ma około 2-3 lata, waży 8 kg, jest przygotowana do adopcji ( szczepienia, chip, sterylizacja). 
Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 
783553197.

KOTEK KARMEL
Prosiliśmy jeszcze w lipcu o dom tymczasowy lub stały dla porzuconego kocurka, który dostał 
robocze imię Karmel. Niestety nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Dobrze, że chłopak jest 
przynajmniej dokarmiany, ale wciąż nie ma dachu nad głową, a noce robią się coraz chłod-
niejsze. Wiemy, że gdyby był bardziej przyjazny w stosunku do innych kotów, może byłoby 
nieco łatwiej. Tego nie zmienimy 😞 Karmel jest prawdopodobnie wykastrowany, ma ok. 2 lata.
W stosunku do ludzi jest bardzo przyjazny i kochany. Czy znajdzie się gdzieś miejsce dla Karmela? 
Kontakt: 534884174.

ERBI
Trafił do nas po interwencji u zbieracza psów. Przez pierwszy miesiąc pobytu nie pozwalał na 
zbliżenie, wykazując agresję lękową. Jego ciekawość, inteligencja i baczna obserwacja innych 
psów spowodowała, że zaczął powoli zbliżać się do nas. Na dzień dzisiejszy Erbii nie ma pro-
blemu w kontaktach z ludźmi których zna. Przy obcych zachowuje dystans, ale bez agresji. To 
żywe srebro. Ruchliwy szczekacz, ale na odległość. Z innymi psami szybko nawiązuje pozy-
tywne relacje. Zachęca do zabawy, uwielbia głaskanie i spacery. No i trzeba przyznać, że wdzięku 
to mu nie brakuje. To śliczny mały piesek, ale dla osoby z doświadczeniem. Nie odnajdzie się 
przy boku starszej pani. Najlepiej gdyby znalazł dom z drugim spokojnym psem. Erbi ma około 
3 lata, waży 8 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom 
w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197. 
(Obowiązuje procedura adopcyjna - wizyta przedadopcyjna w przyszłym domu i podpisanie 
umowy adopcyjnej. Nigdy nie wydajemy psów do nowych domów przy pierwszym spotkaniu, a jeśli 
chodzi o Erbiego, na pewno potrzeba będzie kilku spacerów zapoznawczych.)

DINUŚ WCIĄŻ CZEKA NA DOM. POMÓŻMY!
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

DZIDEK
Przedstawiamy Dzidka – niedużego, bardzo spokojnego, miłego psiaka. Dzidek przez dłuższy czas 
błąkał się po wsi, szukał jedzenia, ale dość kiepsko sobie radził, bo do nas trafił bardzo chudy. 
W tej chwili pomału odzyskuje swoją wagę i z każdym dniem wygląda korzystniej. Dzidek to psiak 
grzeczniutki; dogaduje się z innymi psami, jest cichy, nie sprawia u nas problemów. Dzidek obecnie 
ma około 5 lat, waży 16 kg, jest właściwa masa ciała to około 18 kg. Piesek ma komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie wykastrowany. 
Piesek z całą pewnością doskonale odnajdzie się w kochającej rodzinie. Potrzebuje jedynie trochę 
czasu, by ta smutna mordeczka zmieniła się w wesoły pysio. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy 
dom dla Dzidka. Tel. 793993779.

FIRCYK
Przedstawiamy Fircyka – wesołego, bardzo uroczego, uśmiechniętego psiaka. Psiak przez dłuższy 
czas błąkał się po ulicach, był dokarmiany przez turystów, niestety w miejscu, w którym znalazł 
bezpieczny kąt, nie mógł pozostać. Fircyk to psiak młody - ma 2, maksymalnie 3 lata, waży nieco 
ponad 10 kg. Piesio ładnie chodzi na smyczy, zwraca uwagę na opiekuna, w schronisku, w boksie, 
bez problemu dogadał się z pieskami. Fircyk jest  czystym zwierzakiem. Piesek otrzymał komplet 
szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i za kilka dni 
zostanie wykastrowany. Piesiu zasługuje na kochający i troskliwy, aktywny dom. Bardzo prosimy 
o dobry dom dla naszego uśmiechniętego przyjaciela. Tel. 793993779.

AMOUR
Przedstawiamy Amoura – wspaniałego, dorodnego, młodego psiaka. Amour to psiak dorosły, ale 
młody, ma pomiędzy 1-2 lata, obecnie waży około 27 kg, jeszcze nabiera masy ciała. Nasz pod-
opieczny jest wspaniały. Świetnie reaguje na opiekunów, dobrze współpracuje (chyba, że zobaczy 
koty) i jest grzecznym zwierzaczkiem. Amour jest świetnym, pojętnym zwierzaczkiem, który, jak 
typowy psiak o cechach psa gończego, musi pracować, aportować, towarzyszyć człowiekowi 
każdego dnia. Psiak z całą pewnością będzie genialnym towarzyszem człowieka. Potrzebuje je-
dynie, by poświęcić mu trochę uwagi.  Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. 
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie wkrótce wykastrowany. Bardzo 
prosimy o dobry, aktywny, troskliwy dom dla Amourka. Tel. 793993779.
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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

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM? 
NASZE ATUTY TO:

• 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
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży 

nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w 
ofercie naszego Biura)

• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,  

architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) 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

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi najlepszą 

dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowadza-

my w życie

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

Zapraszamy do kontaktu:

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


