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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)

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

!
RATY

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

Kupię samochód
lub motocykl
tylko z okresu PRL,
może być do remontu.

Tel. 518 092 450

SALON MEBLOWY
• narożniki
• meble
• materace • krzesła
• stoły
• łóżka
• dekoracje
• sofy
• wypoczynki
1000 m2 ekspozycji

WYCINKA
DRZEW

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

☎ 504 855 100

pon. - pt 9 00 - 17 00

sob. 9 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA

tel. 535-013-523
KREDYTY NA TWOJE POTRZEBY

F.H.U.T. „ROKO”
Profesjonalne
układanie kostki
granitowej:

gotówkowe
konsolidacyjne
z ubezpieczeniem

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary,
nadziei i miłości
życzy
Kuzia Optyk
wraz z doktor
Jolantą Hess

• Podbudowy
• Drogi dojazdowe
• Chodniki
• Tarasy
• Parkingi
• Schody
Oferujemy szeroki
wachlarz usług
brukarskich
i montażowych

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

Zapraszamy do przeczytania artykułu na str. 8

CA Express Credit Agricole
Krzeszowice, ul. Krakowska 16

KOMPLEKSOWE
USŁUGI ELEKTRYCZNE:
• instalacje
elektryczne
• instalacje
odgromowe
• pomiary
• inteligentne domy

tel. 690 838 909

Liszki 552

Tel. 12 280 60 90, 660 797 805

biuro@materialowka.pl
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Informacje, Reklamy

„Dobre Słowa” – rusza telefon Szlachetnej
Paczki, który wesprze seniorów

WOJEWODA MAŁOPOLSKI URUCHAMIA
SPECJALNĄ INFOLINIĘ DLA SENIORÓW
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił
specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą
o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych
chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze
mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia
i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10
działa od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00–17.00.

www.jerzmanowice-przeginia.pl

Edukacja historyczna online
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli i uczniów do
skorzystania z portalu edukacyjnego IPN edukacja.ipn.gov.pl. Materiały dostępne w serwisie ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość, a także umożliwiają rozwijanie zainteresowań historycznych
młodych ludzi. Portal to uporządkowany i usystematyzowany zbiór
20-letniego dorobku edukacyjnego IPN.
Strona https://edukacja.ipn.gov.pl/
to nowa, usystemat yzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN.
Uczniowie i nauczyciele znajdą na niej
przede wszystkim teki edukacyjne,
wystawy elementarne, infografiki
historyczne, a także odniesienia do
kilkudziesięciu portali tematycznych
IPN. Serwis zawiera także bogaty
zbiór materiałów audiowizualnych.
Wśród nich znajdują się filmy edukacyjne, dokumentalne i krótkometrażowe tworzone przez IPN.
Materiały te w ciekawy sposób uzupełniają i wzbogacają lekcję z historii
najnowszej, poruszają nieznane wątki
znanych historii, przedstawiają naj-

nowsze wyniki badań naukowych.
Niezwykle interesujące są także zbiory
IPN z działu historii mówionej. Są to
m.in.: relacje osób, których najbliżsi
zginęli w Katyniu w 1940 r., które
przeżyły obozy koncentracyjne i łagry,
deportacje i więzienia SB. Co jeszcze
można znaleźć w serwisie edukacja.
ipn.gov.pl? Na portalu są umieszczane regulaminy i wyniki konkursów,
a także informacje o szkoleniach i seminariach dla nauczycieli. Odrębna
zakładka jest poświęcona programowi
polonijnemu. Projekt zawiera m.in. inspiracje oraz pomysły działań edukacyjnych dla polskich szkół za granicą.
v zarnowiec.pl

Wraz z premierą Raportu o Samotności Szlachetna Paczka uruchamia telefon dla
osób starszych. „Dobre Słowa – telefon dla seniorów” to pomoc w odpowiedzi na
samotność spotęgowaną przez pandemię koronawirusa. Dzwonić można codziennie
w godzinach 10:00–12:00 oraz 17:00–19:00 pod numer 12 333 70 88.
– Od kilku tygodni nasz świat
jest inny. Zauważyliśmy problem
samotności i jako Szlachetna
Paczka jesteśmy od tego, żeby na
problemy odpowiadać – mówi
Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i inicjatywy „Dobre Słowa - telefon
dla seniorów”. – W szczególnej
sytuacji są seniorzy, dla których
wyjście do sklepu czy do lekarza
było okazją do tego, żeby nawiązać relacje z innymi ludźmi.
Teraz tego wszystkiego nie ma.
Realny problem, konkretna
pomoc
Jak wynika z najnowszego raportu
Szlachetnej Paczki co czwarty
nasz sąsiad wraca do pustego
mieszkania. Jednoosobowych
gospodarstw jest dziś w Polsce aż
pięć milionów. Przymusowa kwarantanna związana z pandemią
koronawirusa pogłębia poczucie
samotności, zwłaszcza u osób
starszych, co przynosi dramatyczne konsekwencje – zarówno
dla zdrowia psychicznego, jak
i kondycji fizycznej. Odpowiedzią
Szlachetnej Paczki na zdiagnozowany w raporcie problem społeczny są konkretne działania
wspierające seniorów, w tym
uruchomienie specjalnej infolinii
„Dobre Słowa”.
– Nasi wolontariusze pomagają
seniorom w codziennych za-

Jak być eko? Co dobrego
można zrobić dla naszej planety?

kupach, w załatwieniu spraw
urzędowych, odwiedzają dla nich
apteki – mówi Joanna Sadzik. –
Nie chcemy na tym poprzestać.
Chcemy dać seniorom wsparcie
emocjonalne, obecność i czas.
Zobacz pełen
Raport o Samotności:
https://www.szlachetnapaczka.
pl/raport-o-samotnosci/.

Jak skorzystać z telefonu dla
seniora?
Ścieżka jest prosta, a zadzwonić
może każdy senior, który potrzebuje rozmowy. Telefon odbierze specjalista – psycholog lub
terapeuta, z którym będzie można
podzielić się swoimi przemyśleniami, trudnościami, obawami,
czy po prostu – opowiedzieć,
co słychać. Infolinia będzie dostępna dla seniorów każdego dnia
w godzinach 10:00–12:00 oraz
17:00–19:00.
„Dobre Słowa” dotrą wszędzie
tam, gdzie znajdują się osoby
starsze. Przebywasz w szpitalu,
domu opieki czy w czterech
ścianach swojego domu? Jeżeli
tylko czujesz, że chciałbyś z kimś
porozmawiać lub po prostu –
usłyszeć życzliwy głos drugiego
człowieka, zadzwoń pod numer
12 333 70 88.
Zaprzyjaźnij się
z wolontariuszem Paczki

Potrzebujesz dodatkowej pomocy
przy zrobieniu zakupów, za-

łatwieniu spraw urzędowych,
a może szukasz osoby, która
będzie utrzymy wała z Tobą
kontakt regularnie? Seniorów,
którzy skorzystają z telefonu,
Szlachetna Paczka postara się
łączyć z lokalnymi wolontariuszami. Oni czekają, by móc
okazać swoje wsparcie najbardziej
potrzebującym.

– Chcemy, żebyście nie byli sami
i żebyście czuli, że jesteśmy
z Wami – codziennie 10:00 do
12:00 i od 17:00 do 19:00, ale też
później. Jeżeli będziecie chcieli
z kimś porozmawiać każdego
dnia, wystarczy, że nam o tym
powiecie. Później to nasz wolontariusz, wolontariusz Szlachetnej
Paczki, oddzwoni do Was. Być
może to Wy będziecie mogli go
wysłuchać, nawiązać relację, po
prostu – zaprzyjaźnić się – mówi
Joanna Sadzik.
Zadzwoń – czekamy właśnie
na Ciebie
„Czy ktoś będzie miał czas
i ochotę, ż eby słuchać, co
u mnie?”, „A o czym ja będę rozmawiała?” – jeżeli tylko takie
myśli powstrzymują Cię przed
sięgnięciem po telefon, to bez
obaw. Nie potrzebujemy z góry
ustalonego tematu rozmowy,
nie wypytujemy o szczegóły,
o których nie chcesz mówić – jesteśmy tutaj po to, żeby wspierać
się wzajemnie w tym trudnym

czasie, żeby być razem – pomimo
przeciwności. Niech połączą nas
„Dobre Słowa”.
– Wiemy, że niektórzy z Państwa
czują się osamotnieni, że potrzebują wsparcia, potrzebują po
prostu towarzystwa. Przez ten
telefon właśnie to towarzystwo
możecie znaleźć. Jesteśmy dla
Was. – podkreśla Joanna Sadzik.

Akcję „Dobre Słowa – telefon dla
seniorów” można również wesprzeć finansowo, a przez to pomóc
tym, dla których powstała. Więcej
na www.szlachetnapaczka.pl.

Drogi seniorze, czekamy
właśnie na Ciebie!
Zadzwoń pod numer
12 333 70 88.

OGRODZENIE WYKONUJE

Można zacząć od małych kroczków jak sumienna segregacja odpadów,
rezygnacja z plastykowych kubków oraz wybór papierowych słomek.
Można też iść o krok dalej, a nawet rozegrać to po mistrzowsku tak jak
Zabierzów Squash, gdzie w listopadzie uruchomiono największą inwestycję fotowoltaiczną w gminie.
Na dachu hali squasha zamontowano 64 panele fotowoltaiczne, które przetwarzają energię
ze światła słonecznego i dzięki
wysokiej jakości falownikowi
SMA generują prąd elektryczny.
Nadwyżki prądu są następnie
przekazy wane do sieci elektrycznej i dzięki temu wszyscy
możemy cieszyć się prądem pozyskanym ze Słońca.

Każdy z paneli wytwarza 315
W energii, tak więc cała farma
działająca na dachu hali Zabierzów pięknego Krakowa, czyli wszędoSquash może przy słonecznej po- bylskim smogiem. Warto bowiem
godzie zasilić aż 4000 żarówek led! wiedzieć, że zainstalowana farma
fotowoltaiczna nie wytwarza
Dlaczego fotowoltaika jest najżadnych szkodliwych związków
bardziej ekologiczną metodą wyani gazów cieplarnianych. Taka
twarzania prądu? Panele fotoeko-energia to skuteczna metoda
woltaiczne umieszczone zostały
walki z emisją szkodliwych dla
na dachu hali, maksymalnie wyzdrowia pyłów zawieszonych
korzystując przestrzeń trudną do
(PM10 i PM2,5).
zagospodarowania w inny sposób.
Raz zainstalowane panele, będą Skoro instalacja fotowoltaiczna to
generować prąd aż przez ko- same korzyści, dlaczego wciąż tak
lejnych 20 lat! Instalacja fotowol- niewiele dachów pokrytych jest
taiczna to także sposób na walkę charakterystycznymi czarnymi paz karczowaniem lasów, który nie nelami? Odpowiedź jest banalnie
zaburza uroku krajobrazu ani nie prozaiczna – markowy, nieawageneruje hałasu. Jednak co naj- ryjny sprzęt wysokiej jakości to
ważniejsze, taka mini farma po- niemały wydatek. Programy zazwala na redukcję spalin i innych kładające dofinansowanie z buzanieczyszczeń, które powstają dżetu Państwa nie pozwalają na
w wyniku “tradycyjnych” metod wybór najlepszych urządzeń i producentów, a energię petentów popozyskania energii.
chłania biurokratyczna machina.
Takim sposobem Zabierzów
Wiele firm zajmujących się monSquash próbuje również pomóc
tażem paneli fotowoltaicznych
w walce z największą zmorą
próbuje wykorzystać slogany o do-

CENTRUM OGRODZEŃ

ogrodzenia: panelowe,
metalowe, drewniane, betonowe
finansowaniu „zielonej energii”
oferując usługi niskiej jakości
przy zawyżonej cenie. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach
i kierując się najwyższą jakością
sprzętu, Zabierzów Squash wykonanie instalacji powierzył firmie
PVTEC z Tarnowa. W instalacji wykorzystano wspomniany
wyżej falownik wyprodukowany
przez światowego lidera rynku,
firmę SMA. Nie zabrakło więc
lokalnego akcentu, bo co ciekawe
jedna z fabryk SMA mieści się po
sąsiedzku, przy ulicy Krakowskiej
w Zabierzowie.

Jeśli więc chcesz zrobić coś dobrego nie tylko dla środowiska,
ale też dla swojego ciała, poprawić samopoczucie lub zrelaksować się po ciężkim dniu,
wpadnij do Zabierzów Squash!
Podziel się z nami swoją energią,
a my przekażemy ją dalej!

CENTRUM OGRODZEŃ

ul. Księdza Mądrzyka 2, 32-067 Tenczynek

533 622 776
zamowienia.ogrodzenia@gmail.com

www.ogrodzenia-centrum.pl

Informacje, Reklamy
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P.H.U. TERMO-GAZ A. Sęk Spółka Jawna
32-065 Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

Wspólny posiłek umacnia relacje,
zwłaszcza tak wyjątkowy, jak wielkanocne śniadanie!
Życzymy Państwu ciepłej, rodzinnej atmosfery
i świąt tak kolorowych, jak pisanki!
W tym trudnym dla Nas wszystkim okresie
bądźmy dla siebie życzliwi i dzielmy się miłością.
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
życzy Państwu
Bank Credit Agricole CA Express Krzeszowice
Bernadetta Gwóźdź
CA Express Credit Agricole Krzeszowice
ul. Krakowska 16

Życzymy naszym Klientom i Współpracownikom
zdrowych, pięknych i słonecznych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
CENTRUM GRZEWCZE, instalacje wod.-kan.-gaz-c.o.
Program Czyste Powietrze
SKLEP CZYNNY: pon. - pt: 7.00 - 18.00, sob. 7.00 - 14.00
Zapraszamy!

KLASYCZNIE, MINIMALISTYCZNIE, NIETYPOWO
– SPOSOBY NA WIELKANOCNE DEKORACJE
Kolorowe kwiaty, pączki na drzewach, soczyście zielone listki i trawa… Przyroda budząca się do życia dekoruje otoczenie
w najpiękniejszy sposób. I inspiruje do tego, by ozdobić też wnętrze naszego domu. Poza tym, w kwietniu jest Wielkanoc,
więc pretekst do wiosennej przemiany czterech kątów nadarza się właściwie sam.
Nie trzeba zresztą tego nikomu tłumaczyć. W końcu dla wielu
osób jednym z nieodłącznych elementów celebracji świąt jest przystrajanie mieszkania na tę okazję. Tylko zdarza się, że czasem
brakuje nam pomysłu na taką aranżację lub po prostu chcemy
stworzyć dekoracje nieco inne niż dotychczas. Wtedy warto
sięgnąć po któryś ze sprawdzonych sposobów.
Klasycznie i praktycznie

Klasyczne podejście do ozdób wielkanocnych to postawienie na
żywe kolory i naturalne materiały. Kolorowe pisanki i wydmuszki,
bukiety tulipanów w niemal wszystkich barwach tęczy, słoneczne
gałęzie forsycji, soczyście zielony bukszpan, owies i rzeżucha – to
dla wielu nieodłączne symbole Wielkanocy, przywodzące na myśl
czasy, w których sami byliśmy dziećmi. – Bukiety kwiatów i gałązek czy inne rośliny to zawsze świetny pomysł, który pasuje do
każdego typu wnętrza. Barwione jajka wystarczy ułożyć na stole
w ozdobnej misie albo wiklinowym koszyku, a lekkie, kolorowe
wydmuszki można zawiesić (z pomocą doklejonej klejem wstążki)
szpilkami na firankach czy zasłonach. Jeśli mamy dzieci, możemy
też na komodzie lub stoliku kawowym ustawić kilka drewnianych
figurek słodkich, kolorowych zajączków albo baranków z miękką
wełną – nie ma ryzyka, że znikną przed Wielkanocą tak jak te
cukrowe czy czekoladowe, ani że się stłuką – podpowiada dekoratorka marki KiK i dodaje: warto też zwrócić uwagę na praktyczny
wymiar takich ozdób świątecznych – po świętach puste skorupki
i uschnięte kwiaty trafią do kosza, nie musimy więc martwić się
o ich przechowywanie.
Minimalistycznie

Moda na skandynawski minimalizm we wnętrzach zrobiła swoje –
coraz więcej osób skłania się ku niemu również w przypadku świątecznego dekorowania wnętrz. Można go interpretować dwojako
– bardziej rygorystycznie, kiedy zdecydujemy się na przykład na
tylko jedną lub dwie świąteczne ozdoby, na przykład skromny
bukiet z zielonych gałązek bukszpanu w szklanym wazonie na
środku stołu albo nieco swobodniej, minimalistycznie podchodząc
choćby do palety barwnej, którą zastosujemy. – W drugim przypadku warto postawić na naturalne kolory - biel, beż i brąz. Niewinne zajączki o prostej formie, wykonane z białej ceramiki są
bardzo eleganckie, a przy tym nie dominują i nie są zbyt formalne.

Świetnie będą komponować się z potężnym bukietem z puszystych bazi oraz tacą pełną jajek o różnych kolorach skorupek –
od bieli, przez beże, po ciemny brąz, a nawet pastelową zieleń
i urocze nakrapiane przepiórcze jajeczka – wylicza ekspertka
związana z marką KiK.
Nietypowo

Jeśli w tym roku chcemy nieco bardziej zaszaleć i postawić na dekoracje, których jeszcze w naszym domu nie było, propozycji jest
sporo. Być może na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z Wielkanocą
tak, jak żółte kurczątka czy śnieżnobiałe baranki, ale z pewnością
też cieszą oko.
– Lampki składające się z kolorowych pisanek można zawiesić na
ramie łóżka, ale też karniszu, a nawet oparciu fotela. Miejsca na
meblach czy podłodze niech zajmą wieńce wielkanocne – forma,
która kojarzy się raczej z Bożym Narodzeniem, z powodzeniem

„radzi” sobie też jako ozdoba na Wielkanoc. Można je zawiesić na
drzwiach lub ścianie – zamiast obrazka. Jeśli natomiast brak przestrzeni na ozdoby nie jest przeszkodą w naszych czterech kątach,
możemy postawić na niezwykle fotogeniczną i przyciągającą
wzrok metalową, ozdobną… klatkę. Zamiast jednak zamykać
w niej ptaszki, wypełnijmy ją kolorowymi kwiatami, możemy
też wpleść pomiędzy nie sznur niewielkich ledowych lampek.
Taką dekorację można postawić na stoliku czy komodzie, ale
też na podłodze. Niezależnie od tego, w którym miejscu stanie,
na pewno nie pozostanie niezauważona – podsumowuje dekoratorka KiK.
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Kyrcz K. : Chłopcy, których kochano za mocno

Mróz R. : Głosy z zaświatów

Podobno nie wysiada się z pędzącego pociągu. Tę
zasadę wyznaje zarówno Kuba Szpikulec, seryjny
morderca, którego swoistym celem są prostytutki, jak
i tropiący go funkcjonariusze z grupy zadaniowej. Ale
Szpikulec to nie jedyne zmartwienie organów ścigania.
Uwikłani w walkę z własnymi demonami policjanci robią
co w ich mocy, by sprostać stawianym przed nimi wymaganiom. Nie cofną się nawet przed zawieraniem
sojuszy z tymi, od których powinni trzymać się jak
najdalej.

„Głosy z zaświatów" to kontynuacja „Listów zza
grobu". Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć
sobie życie, kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach zaczynają trafiać ciała małych dzieci z okolicy.
Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych
ofiar,
nic bowiem nie wskazuje na to, by zostały zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany, że może
stać się głosem tych, którzy mówią już jedynie z zaświatów.

Link Ch. : Czas Burz
Pierwszy tom wielopokoleniowej sagi, która opowiada o niezłomnej sile charakteru kobiet z rodziny
Dombergów. Jest rok 1914. Świat stoi u progu wielkiej
wojny, a Niemcy szykują się do konfliktu zbrojnego.
Osiemnastoletnia Felicja wiedzie spokojne życie
w rodzinnym majątku w Prusach Wschodnich. Dumna
i uparta dziewczyna nie interesuje się światem polityki, do którego mimowolnie wprowadza ją jej przyjaciel Maksym. Między młodymi rodzi się uczucie, ale
chłopak marzy, by poświęcić swoje życie dla socjalistycznych ideałów. Dlatego odrzuca Felicję i opuszcza
Prusy, aż w końcu trafia do ogarniętej rewolucją Rosji.

ELWIRA I FILIP
Dawno temu w pałacu na skraju lasu
mieszkała wraz z rodziną i mężem Filipem
piękna Elwira. Ich jedynym sąsiadem była
wiedźma Amu. Pewnego dnia ojciec Elwiry
na polowaniu zastrzelił wilka, który był
przyjacielem wiedźmy Amu. Wiedźma
rzuciła na rodzinę klątwę.
Matka i brat Elwiry zmarli,
ojca rozszarpała dzika zwierzyna, a mąż Filip zmienił
się w wilka. Wiedźma zabrała
Elwirę do siebie i chciała ją
nauczyć przyrządzać różne
mikstury.

Po 5 latach wiedźma pozwoliła
odejść Elwirze i wilkowi.
Obiecała jej, że wilk zmieni
się z pow rotem w F i l ipa
jeśli znajdą wioskę, w której
przyjmą ich ludzie i będzie tam
ciężko pracować. Długo wędrując wraz z wilkiem trafiła

do wiosk i, gdzie pomogła
ciężko choremu chłopcu.

Młodzieniec zakochał się
w Elwirze i z zazdrości zabił
wilka. Elwira umierając opowiedziała ludziom swoją historię, i na cześć jej męża Filipa
wieś nazwano Filipowice.

Pirce E. : Dopóki nie zajdzie słońce t. 1,2

Maleszka A. : Magiczne drzewo. Pióro T-rexa t. 11

Książka opowiada historię byłego żołnierza, który
widział wiele zła w życiu, lecz wciąż liczy na odmianę
swego losu. Wystarczył jeden rozkaz, aby całkowicie
zmieniło się życie Samuela. Był żołnierzem, dlatego
wiedział, że nie może się sprzeciwić. Czy ta śmierć
była niezbędna? Załamany i pogrążony w smutku
mężczyzna został zepchnięty na samo dno. Zapomniał o tym, co najważniejsze, czyli o swojej rodzinie.
Zapewne ten stan trwałby jeszcze bardzo długo, ale
w końcu Samuel otrzymał pomocną dłoń…

Bohaterowie przenoszą się do świata dinozaurów.
Tylko tam mogą zdobyć lek, który uratuje chorego
przyjaciela. Walczą z drapieżnymi jaszczurami i olbrzymim krokodylem. Ich pojazd zostaje zniszczony
i dzieci muszą same odnaleźć drogę do swoje¬go
czasu. Ściga ich potężny T-rex. Magiczny przedmiot
sprawia, że tyranozaur zmienia się w istotę jeszcze
groźniejszą…

Morris H. : Podróż Cilki
Kontynuacja międzynarodowego bestsellera „Tatuażysta z Auschwitz”. Historia młodziutkiej dziewczyny, którą Lale Sokołow, tatuażysta z Auschwitz,
uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek
poznał. Uroda ją uratowała – i skazała na piekło. Cilka
ma zaledwie szesnaście lat, kiedy trafia do Auschwitz.
Tam szybko się uczy, że uroda daje siłę, a ta oznacza
przetrwanie. Kiedy po trzech latach Armia Czerwona
wyzwala obóz, dziewczyna nie odzyskuje wolności:
zostaje oskarżona przez komunistyczne władze o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w Workucie.

v Wiktoria Biskup
kl. III SP w Tenczynku
rok szk. 2019/2020

Gadowski W. : Boży pył codzienności
Boży pył to zbiór tekstów publicystycznych Witolda
Gadowskiego komentujących bieżące wydarzenia zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Autor w swoim
charakterystycznym - niepokornym, pełnym krytyki
wobec mitów współczesności- stylu, analizuje teraźniejszość przez pryzmat kontekstów historycznych,
filozoficznych i naukowych, jak i przez pryzmat doświadczeń wynikających ze spotkań z fascynującymi
ludźmi, których miał okazję poznać na swojej dziennikarskiej i artystycznej drodze.

Kur M. : Kot na medal.
Prawdziwe historie bohaterskich kotów
Poznaj niezwykłe historie Simona, Maszy, Siemiona,
Kiddo i Rudzielca, a odkryjesz prawdziwą kocią naturę.
Służba na okręcie wojennym, przejście tysięcy kilometrów, by wrócić do domu, ostrzeżenie rodziny
przed pożarem, lot balonem - oto, do czego zdolne
są koty! Potrafią być odważne i narażać się dla ludzi
oraz stawać w ich obronie. To właśnie o nich jest ta
książka. Bohaterskie koty wkraczają do gry!

Moje Krzeszowice. Spotkanie
z poetą Krzysztofem Ślusarczykiem

SZKOCKI NAJEMNIK Z XVII WIEKU
W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE

Jeden z czwartkowych wieczorów w krzeszowickiej Bibliotece, zapełnionej
do ostatniego krzesła. Nastrój nieomal rodzinny. Sami swoi. Nie mogło
przecież być inaczej. Bohaterem wieczoru jest Krzysztof Ślusarczyk, „znany
nasz” i bardzo lubiany. Absolwent krzeszowickiego Liceum, polonista,
dziennikarz, poeta, znawca i krytyk sztuki.

Biblioteka Publiczna w Tenczynku od siedmiu lat prowadzi swój sztandarowy cykl „Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”.
Wirtualnie odwiedzamy miejscowości naszej gminy, poznajemy ich
historię, zabytki, ciekawostki, baśnie, podania i legendy.

Człow iek , któr y w swej
„Księdze Miejsc” poetycko,
z „perspektywy kosmicznej”,
spogląda i interpretuje rolę
swoich życiowych przystanków,
metaforycznych przesiadek, egzystencjalnych tajemnic… Tak
można odczytać sens utworów
z awa r t ych w najnow sz y m
tomik u w iersz y – „ L okomotywy”, a także wydanych
przed kilku laty dwóch pierwszych tomikach zamierzonej
„trylogii” – „Niebo na parę,
ziemia na pych” oraz „Bedeker
liryczny”. Trzecia część ukaże
się niebawem. Tytuł „U zdroju,
czyli w piątek jatki”. Poetycka
rzecz o naszych Krzeszowicach.
Czekamy…
Wymienione wyżej wątki tematyczne były pretekstem do
pasjonującej rozmowy autora
„Lokomotyw” z prowadzącym
spotkanie Zbigniewem Durczokiem, znanym nam doskonale z wielu wspaniałych
inicjatyw, przede wszystkim
z wieczorów matematycznych,
przyciągających do krzeszowickiej Biblioteki tłumy wielbicieli Królowej Nauk. W prezentacji Pana Zbigniewa jest ona
naprawdę damą fascynującą.

wybitnej, niezwykłej, nieprzerwanie akty wnej w naszym
środowisku i szeroko poza jego
granicami. Spotkanie przyjaciół było nie tylko okazją do
prezentacji osiągnięć twórczych
bohatera wieczoru, ale i pełnych
najwspania lsz ego humor u
Krzysztof Ślusarczyk
wspomnień, refleksji o życiu,
i Zbigniew Durczok to koledzy
poczucia dumy z przynależności
z jednej klasy krzeszowickiego
do miejsca, w którym upłynął
Liceum(Matura 1972). Klasy
czas najpiękniejszy– młodości.

Ważne były też chwile po spotkaniu. Prywatne rozmowy, wymiany numeru telefonów, maili.
I pamiątkowe zdjęcia, które
zawsze potrafi mistrzowsko wyczarować Stanisław Matusik,
matematyk, również kolega
z klasy Krzysztofa i Zbigniewa.

Wielkie podziękowania należą
się uczniowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, kl. II o specjalności logistyka wojskowa – Michałowi
Kuc hc ie, k tór y u ś w iet n i ł
swoim wystąpieniem zajęcia
z w w. cyklu. Michał, który
jest członkiem Korpusu Artylerii Zamku Tenczyn swoją
opowieścią o szkockich najemnikach (wystąpił w ich stroju)
w wojsku polskim z XVII wieku
bardzo zaciekawił uczestników
lekcji bibliotecznej – uczniów
kl. III a i b z Tenczynka wraz
z wychowawczyniami.
Przybliżył im rekonstrukcje
historyczne, w których bierze
udział zarówno w Polsce, jak
i w Europie. Okazało się, że zna
unikatowe ciekawostki historyczne Rudna (swojej miejscowości) z przekazów rodzinnych
i sąsiedzkich. Mało tego, wyraził chęć uczestnictwa w następnych odsłonach naszego
cyklu. Zasłużył na słowa pełne
uznania za postawę społeczną
i bezinteresowne zaangażowanie w cykl, który ma za zadanie rozbudzić w dzieciach
zainteresowanie historią i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
v Danuta Nowak

v Maria Ostrowska

Biblioteka Publiczna
w Tenczynku
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ODNOWA SKÓRY NA WIOSNĘ
Prawidłowe nawilżenie skóry to podstawa. W zimie każdy z nas jest najbardziej
narażony na jej odwonienie i zniszczenie poprzez czynniki zewnętrze. Jak zatem
zadbać po zimie o to by cera wyglądała na nowo dobrze i była w dobrej kondycji.
Wielokrotne stosowanie zabiegu oddziałuje również na skórę
właściwą, pobudzając syntezę włókien kolagenowych i elastynowych. Dzięki temu następuje zwiększenie elastyczności skóry
i spłycenie powierzchownych zmarszczek.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Oksybrazja przyspiesza usuwanie zaskórników, zmniejsza łojotok
oraz działa na bakterie beztlenowe, które odpowiedzialne są za
powstawanie trądziku pospolitego. Oprócz złuszczania w oksybrazji
wykorzystuje się terapię zimnem, co hartuje i wzmacnia ściany
naczyń. Dzięki temu zabieg jest bezbolesny, w przeciwieństwie
do mikrodermabrazji diamentowej czy korundowej.

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

Niech czas Wielkanocny
utrzyma nasze marzenia w mocy,
by wszystkie życzenia
okazały się do spełnienia
i aby nie zabrakło nam
wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie
kroczyli w ludzkiej godności
i niech symbol
Boskiego Odrodzenia
będzie dla nas
celem do spełnienia.
Wesołych Świąt!

www.instytutelf.pl

W okresie zimowym na skutek czynników środowiskowych
(zewnętrznych i wewnętrznych) nawilżenie skóry ulega pogorszeniu. Skóra ulega wysuszeniu, ponieważ zmniejsza się
wydzielanie sebum, które jest naturalną warstwą ochronną.
Zmienia się wilgotność powietrza na zewnątrz i w pomieszczeniach co też wpływa na zmniejszenie nawilżenia skóry.
Skóra przesuszona staje się zaczerwieniona, swędzi, łuszczy się,
a także mogą powstawać stany zapalne. Starzenie się skóry jest
również związane z utratą wody.
Doskonałym zabiegiem stabilizującym,odbudowującym i przywracającym prawidłowe nawilżenie jest zabieg oxybrazji.
Oxybrazja - mikrodermabrazja wodno tlenowa
Nazywana inaczej mikrodermabrazją wodno-tlenową, to rodzaj
peelingu mechanicznego gdzie czynnikiem złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych kropelek soli fizjologicznej
aplikowanych pod ciśnieniem sprężonego powietrza za pomocą
specjalnie skonstruowanego aplikatora.

WSKAZANIA:
• skóra naczynkowa,wrażliwa, z przebarwieniami
• skóra zniszczona
• przeciw zmarszczkowo
• przeciwstarzeniowo
• skóra szara, przesuszona
• wymagająca oczyszczenia
• cera trądzikowa
• blizny potrądzikowe
• cellulit
• rozstępy
• brak jędrności skóry
• brak nawilżenia, odżywienia
W okresie po zimowym wybierajmy zabiegi silnie nawadniające,
delikatnie złuszczające. Skóry suche i odwodnione potrzebują w
tym czasie szczególnego traktowania tak, aby mogły się w pełni
zregenerować. Osoby mające duże problemy ze skórą, tak jak w
przypadku skór wrażliwych, trądziku różowatego, atopii również
mogą korzystać z zabiegu oxybrazji. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę że prawidłowe nawodnienie skóry jest podstawą jej
dobrego wyglądu i zdrowia.

Zabieg ten jest skuteczną a zarazem w pełni bezpieczną metodą
złuszczania naskórka umożliwiającą przeprowadzenie go u osób
o cerze naczynkowej, delikatnej i wrażliwej.

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Podstawowym działaniem oksybrazji jest złuszczanie powierzchownych warstw naskórka, przez co pobudzany jest proces
naskórkowania, czyli gojenie się naskórka.

Wiosna w szafie: dla mniej i bardziej odważnych
Po szaro-burej zimie wiele z nas nabiera ochoty na odświeżenie swojej garderoby i odrobinę szaleństwa w stylizacjach.
Nie ma chyba lepszego sposobu na to, by „wpuścić trochę słońca” do szafy niż neonowe ubrania i dodatki!
Choć trendy same w sobie i zgodność tego, co
nosimy z najnowszą modą powinno stanowić
kwestię drugorzędną – w końcu najważniejsze jest,
by wybierać to, co nam się podoba – to wszystkie
fashionistki uspokajamy: fluorescencyjne kolory
nadal są na topie. I można je nosić na różne sposoby,
w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy odważne.
Neonowy zawrót głowy

Gdy tylko słupki rtęci wędrują w górę, intuicyjnie
zaczynamy szukać pewnej odmiany. Kolory, wzory,
soczyste odcienie to prawdziwe (modowe) zwiastuny
wiosny. Nic więc dziwnego, że właśnie wtedy entuzjastycznie reagujemy na limonkowe komplety,
jaskrawożółte koszule czy intensywnie błękitne
spódnice. Do czasu, aż przyjdzie nam je wybrać
dla siebie lub zestawić z innymi elementami garderoby. I wtedy pojawiają się wątpliwości – jak właściwie nosić neony?

– Większości z nas, do odświeżenia garderoby
i stworzenia bardziej radosnych, lekkich wiosennych stylizacji powinien wystarczyć jeden wyrazisty element – podpowiada ekspertka sieci sklepów
KiK i dodaje: najprostszym rozwiązaniem są bluzki
w neonowych kolorach – rozjaśniają twarz, pasują
do dżinsów, ale też ołówkowych spódnic czy skórzanych i denimowych kurtek, a także marynarek
w stonowanych kolorach, więc można je łączyć na wiele sposobów.
Do tego nie kosztują dużo, dlatego to świetny wybór dla wszystkich
tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z neonowymi odcieniami w stylizacjach.
Dla tych, szukających kompromisu

sportową i domową – spodnie dresowe, wygodne bluzy, nie krępujące
ruchów koszulki. Są bardzo energetyzujące i wręcz samo patrzenie
na nie zachęca do ruchu i uśmiechu. O ile w wielu miejscach pracy
obowiązuje mniej lub bardziej sztywny dress code i wyraziste kolory
mogą nie być mile widziane, w domu to my ustalamy zasady. Warto
to wykorzystać – radzi stylistka KiK.

Jeśli jesteście zdecydowani na neony, ale z jakiejś przyczyny nie możecie ich nosić na co dzień, warto pamiętać o jeszcze jednym ich zastosowaniu w modzie. – Neony to świetny wybór, jeśli chodzi o odzież

Jeśli nie mamy wątpliwości i odgórnych zakazów, by nosić neony,
warto rozważyć dwie ścieżki. Pierwszą z nich jest wybranie jednego,
dominującego elementu garderoby – spódnicy, spodni, marynarki
lub płaszcza i zestawienie go z „bezpiecznymi” kolorami – czernią,
bielą, szarością lub granatem. – Połączenie mocnego koloru z bezpieczną bazą to niemal gwarancja sukcesu. Warto na nie postawić
chociażby w biznesowych stylizacjach, na których musimy zachować
profesjonalny wygląd, ale możemy go pokazać w wiosennym wydaniu – podpowiada ekspertka KiK i dodaje: w tych mniej formalnych sytuacjach świetnie sprawdzi się łączenie neonów ze stylem

Tym osobom, które na co dzień preferują raczej stonowane palety
barw, ale chciałyby ożywić swoją garderobę na wiosnę, polecamy
dodatki we fluorescencyjnych odcieniach. Supermodne nerki, ale też
pojemne torebki lub wygodne plecaki, apaszki, kolczyki i wreszcie
buty – zwłaszcza te sportowe, które można zestawiać zarówno z dżinsowymi czy dresowymi spodniami, jak i zwiewnymi spódnicami czy
sukienkami – to elementy, które nie wprowadzą rewolucji w garderobie, ale nadadzą szyku i charakteru wiosennym stylizacjom.

Dla tych, których nie trzeba przekonywać

militarnym (na zasadzie absolutnego kontrastu), czyli spodniami
cargo, kurtkami o męskim kroju, a nawet z ciężkimi butami.

Druga szkoła noszenia neonów to total looki, rozumiane jako zestawienie ubrań w tym samym kolorze (na przykład garnitur), ale
także jako połączenie dwóch neonowych elementów – chociażby
spodni i koszuli. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się na randkę,
spotkanie z przyjaciółmi czy imprezę, ale w towarzystwie bardziej
eleganckich dodatków nawet na formalne wyjście.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami i chyba nikt nie ma już wątpliwości, że warto zaprosić ją do swojej szafy. Pytanie zatem brzmi,
jak bardzo odważna jesteś i który wariant wybierzesz.
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Brunetki, Blondynki… Tenn lys… Viva Polonia…
czy wreszcie – Międzynarodowe Warsztaty Wokalne...
– o sukcesach i planach projektu Śpiewanie bez Granic
Zespół Śpiewanie bez Granic – SANG OVER GRENSER zainaugurował 2020 rok niezwykłym koncertem z okazji Dnia
Kobiet w Radiu Kraków. 1 marca Studio im. Romany Bobrowskiej przy al. Słowackiego w Krakowie było wypełnione
200-osobową publicznością. Zabrzmiały najpiękniejsze arie z oper i operetek w wykonaniu zespołu wokalnego składającego się z solistów międzynarodowych scen operowych, jak i osób nie posiadających doświadczenia czy wykształcenia muzycznego, ale kochających śpiew.
Koncert będący efektem międzynarodowej integracji wokalnej
profesjonalistów z amatorami śpiewu, okazał się integrować nie
tylko istniejący już od 2017 r. międzynarodowy zespół wokalny,
ale i publiczność. Refren dzieła autorstwa Straussa „Wielka sława
to żart” czyli Kuplety Barinkaya z operetki Baron Cygański został
wspólnie wyśpiewany przez całą publiczność wraz z tenorem – Rafałem Majznerem. Zespół wykonał również słynne „BRUNETKI,
BLONDYNKI..” autorstwa Jana Kiepury w aranżacji Rafała Nachcińskiego. Utwór wykonał wraz zespołem integracji wokalnych
– Rafał Majzner oraz Krzysztof Aureliusz Łuczyński – dyrektor
artystyczny projektu, inicjator i pomysłodawca idei Śpiewanie bez
Granic, tenor Den Norske Opera w Oslo, a przede wszystkim tenczynianin, dla którego tak ważne jest rozwijanie kultury operowej
w Tenczynku i okolicach Krzeszowic. Nie zabrakło utworów takich
jak „Habanera”, „Taki Pan jak Pan”, „O sole mio” czy słynnego
„Brindisi”, znanego również jako „Libiamo” z opery La Traviata,
czyli arii i duetów z oper Carmen, La Traviata, Opowieści Hoffmanna, Don Carlos, Napój Miłosny, Eugeniusz Oniegin, Faust,
Gianni Schicci, a także operetek takich jak Baron Cygański, Cygańska Miłość czy Zemsta Nietoperza.

Rok 2019 zaowocował w pracy zespołu Śpiewanie bez Granic
wieloma ważnymi wydarzeniami takimi jak III Międzynarodowe
Warsztaty Wokalne SANG OVER GRENSER, międzynarodową,
patriotyczna trasą koncertową VIVA POLONIA ! 2019 oraz
udziałem w koncercie organizowanym przez Norges Korforbund
– Tenn Lys!. Łącznie odbyło się 19 niezwykłych koncertów, w tym
9 na terenie Norwegii, tj. w Oslo, Lillestrøm, Stabekk czy Eiksmarka. W Polsce koncerty odbywały się w wielu pięknych miejscach takich jak - przede wszystkim – Zamek Tenczyn w Rudnie,
Krzeszowice, Klasztor w Czernej, Klasztor w Alwerni, Zamek
w Niepołomicach, Willa Domańskich, Bazylika św. Floriana
w Krakowie, Klasztor w Wieliczce oraz w Rudawie. W naszym
zespole zaśpiewało ponad 50 osób z 8 krajów świata tj. Norwegii,
Polski, Meksyku, Ukrainy, Włoch, Izraela, Danii i Niemiec oraz
grono wspaniałych solistów międzynarodowych scen operowych
takich jak : Dorota Dobrolińska - Struck, Oksana Myronchuk,
Joanna Święszek, Nathalie Rothenberg, Alina Keitlin, Helena
Plotkin, Luca Tamani Katarzyna Syguła, Tomasz Wnuk, Miranda
Exner, Katarzyna Haras, Julia Iwaszkiewicz, Michalina Mikłosz,
Joanna Petryka-Wawrowska, Milena Sołtys-Walosik, Magnar
Tronsmoen, Krzysztof Aureliusz Łuczyński oraz Rafał Majzner.
Akompaniowali – Sławomir Kokosza oraz Mateusz Lasatowicz
oraz instrumentaliści: Izabela Kasprolewicz (flet poprzeczny),
Agnieszka Kucała (skrzypce), Justyna Skowronek (gitara).
Koncerty organizowane są przez Stowarzyszenie Scena Kultury
Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC we współpracy z Polsk-Norsk Kulturforening SAMHOLD. Do kolejnych wydarzeń
planowanych przez zespół należą IV Międzynarodowe Integracje
Wokalne – Śpiewanie bez Granic odbywające się w dniach 26.065.07.2020 r., na które serdecznie zapraszamy. Warsztaty wokalne
będą jak co roku niezwykłą okazją do rozwoju wokalnego każdego,
bez względu na to, czy śpiewasz profesjonalnie, czy śpiewasz, bo
to kochasz ale nie masz doświadczenia ani wykształcenia w tym
kierunku - W NASZYM ZESPOLE JEST MIEJSCE DLA
KAŻDEGO KOCHAJĄCEGO MUZYKĘ I ŚPIEW! Podczas
warsztatów odbędą się indywidualne oraz zespołowe warsztaty
wokalne z udziałem naszych pedagogów – solistów scen operowych tj. Luca Tamani (Włochy), Dorota Dobrolińska -Struck
(Niemcy), Katarzyna Haras (Polska), Sabina Zapiór (Austria),
Joanna Grandys (Polska), Joanna Petryka-Wawrowska (Niemcy),
Rafał Majzner (Polska),

Krzysztof Aureliusz Łuczyński (Norwegia) i wielu innych. Podczas
warsztatów odbędą się wspólne koncerty w najpiękniejszych miejscach Małopolski tj. na Zamku Tenczyn w Rudnie a także w Krzeszowicach podczas Muzycznej Fontanny, w Klasztorze w Alwerni,
w Rudawie, Krakowie a także trochę bardziej odległym - Zamku
w Chęcinach. Po więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe
zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: spiewaniebezgranic@gmail.com

Zapraszamy również do wspierania idei międzynarodowych
integracji! Każdy z WAS może zostać mecenasem sztuki i wes-

przeć grupę ludzi kochających śpiew i muzykę operową. Organizacja koncertów, szczególnie we współpracy ze Skandynawią
jest sprawą bardzo kosztowną, dlatego zachęcamy każdego do
pomocy. W zamian za pomoc oferujemy promocję podczas naszych koncertów w Polsce i Norwegii oraz na naszych portalach
www. Nasze konto bankowe: 15 1020 2906 0000 1802 0437 9368
- STOWARZYSZENIE SCENA KULTURY WOKALNEJ "ŚPIEWANIE BEZ GRANIC, KRS 0000777258.

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ZABIERZÓW POLECA

TEATR W SIECI

Kwarantanna dla każdego z nas to wyjątkowo trudny okres. Zarówno dorośli jak i dzieci, próbują odnaleźć się w nowej, zaskakującej rzeczywistości. Z pomocą przychodzą różne
formy rozrywki, które usiłują umilić nam czas spędzony w domach. Internet jest pełen różnorodnych propozycji, kierowanych do osób w każdym wieku. Tylko jak, w gąszczu
zalewających nas informacji wybrać, te najbardziej wartościowe? Jak spędzać czas twórczo i mądrze? Z pomocą przychodzą pracownicy Centrum Kultury, którzy sprawdzili
poszczególne propozycje i wybrali takie, z którymi szczególnie warto spędzić czas.
Poniżej prezentujemy listę wyjątkową, bo dotyczącą oferty teatrów. m.in. najpopularniejsze piosenki ze spektakli granych w Grotesce
Mamy nadzieję, że każdy – młodszy i starszy – znajdzie coś intere- oraz weekendowe oglądanie spektakli.
sującego! Zapraszamy zatem do magicznego świata teatrów online! Propozycje dla dojrzalszej publiczności: Teatr Wielki – Opera NaSpektakle kierowane do młodszych widzów: Teatr im. Ludwika rodowa - na dedykowanej stronie można oglądać bogaty katalog
Sokolskiego w Tarnowie "Lokomotywa II", dla całej rodziny: "Gdzie tytułów baletowych, operowych a także reportaży na temat teatru
jest babcia?", Teatr Miniatura w Gdańsku - "Bajki Robotów", m.in. "Straszny Dwór", "Mąż i Żona", "Halka", Ninateka – to wy"Krzyżacy" – adaptacja powieści Sienkiewicza w formie teatru jątkowo bogaty zbiór zawierający filmy, spektakle, słuchowiska
lalkowego, Teatr Lalka w Warszawie oferuje adaptację książki K. i wystawy dostępne bez wychodzenia z domu: "Śluby Panieńskie",
Makuszyńskiego – "Krawiec Niteczka", Teatr Władca Lalek pro- "Damy i huzary", "Transfer". Dodatkowo, codziennie o godz. 20.00
ponuje żartobliwą interpretację "Czerwonego Kapturka", Krakowski odbywają się pokazy specjalne. Narodowe Forum Muzyki – oferuje
Teatr Groteska przygotował ofertę codziennych zajęć teatralnych, online wydawnictwa płytowe oraz transmisje z koncertów.

L I N K I D O W SZ Y S T K ICH W Y DA R Z EŃ Z N AJDZIEMY NA STRONIE: http://sckipgz.zabierzow.org.pl/
teatr-na-wyciagniecie-jednego-klikniecia/

.............................................................................................................
Dziękujemy pracownikom Centrum
za tak ciekawą i przydatną inicjatywę!
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Okruchy wspomnień - moje spotkania z Martą Dąbkowską
Ok ruch pier wszy: Marta w bibliotece. Prz yszła po kolejny tomik poezji. Najlepiej księdza Jana Twardowskiego.
- Nie ma?
- Są, ale wszystkie już przeczytałaś!

- To proszę kogoś innego. Może polskiej poetki?

Pamietam taki wiersz "Wystarczy" kończący ten tomik:

Dobrze że jest poręcz której można się złapać
– okno przez które wylatują złe myśli
i szpara w zasłonie przez którą wpadło światło
lustro odbijające uśmiech
– podzielnik mnożący radość

I tak co miesiąc powtarzała się nasza rozmowa. Potem okazało się
że wyczytała już cały regał. Mój wniosek: pewnie dlatego zaczęła
Druga część wieczoru była niespodzianką dla Marty i nas
pisać :)
wszystkich. Dla poetki z Krzeszowic grał na pianinie znany krakowski przedsiębiorca, prezes spółki Super Krak, Janusz Bielecki
Okruch drugi: Marta wydała swój tomik poezji. Pierwszy. "Mam (prezes Fundacji Bielecki Art, wydawca jej poezji). Po koncercie
nad sobą Niebo". Czytam sobie wiersz "Refleksja nad plamą na na ekranie pojawił się montaż zdjęć i tekstów z prowadzonej przez
obrusie"
Martę w ciągu dwudziestu lat kroniki krzeszowickich „Obuzków”.
Oglądaliśmy, równocześnie słuchając „Świadectwa Marty”.
To niesamowite
że plama na obrusie
może mieć pozytywne znaczenie
Okruch piąty (i ostatni): pierwsza rocznica śmierci Marty. W krzeJeśli obrus jest poplamiony
szowickiej Bibliotece zorganizowaliśmy promocję książki Marty
znaczy to że ktoś przy nim jadł
"Moja droga. Wiersze wybrane". Wieczór przygotowała i poproby zaspokoić głód
wadziła Teresa Nowak.
Jeśli jadł dżem – na przykład wiśniowy
Uczestniczyli w nim
znaczy to że rosło i owocowało drzewo
Zespół Di Galitzyaner Klezmorium w składzie:
a skoro owocowało
znaczy to że nie brakowało mu wody i słońca
Mariola Śpiewak - klarnet
Skoro wody i słońca nie zabrakło drzewu
Grzegorz Śpiewak - akordeon
znaczy to że Ktoś nad nim czuwał
Rafał Seweryniak - kontrabas
że orzeźwiający deszcz i słoneczny dzień
oraz Monika Dudek
na nie zsyłał
Janusz Blecharz i Joanna Kurdziel
więc miłował drzewo i tego
Szkolny Teatr Poezji Liceum Ogólnokształcącego
który jedząc jego owoce poplamił obrus
w Krzeszowicach
Bliscy i Przyjaciele Poetki
Okruch trzeci: promocja w Bibliotece tomiku Marty "Mam nad
sobą Niebo". Ówczesna Dyrektor Biblioteki, Danuta Hubisz-Rudel Po 9 latach od pierwszej promocji pierwszego tomiku poezji znów
zorganizowała to niezwykłe wydarzenie. Zaprosiła do udziału uczestniczę w spotkaniu z Martą. Jej nie ma, ale są Jej wiersze. Znów
uczennice z krzeszowickiego LO, oraz Joannę Kurdziel grającą na na wiolonczeli gra Asia, śpiewa Monika a licealistki, wprawdzie nie
wiolonczeli, Mariana Lewickiego grającego na skrzypcach, Monikę te same co wtedy, ale równie zaangażowane i oczarowane poezją
Marty jak te sprzed lat. Wspominają Martę goście specjalni: Ewa
Dudek (śpiew) i aktorkę Annę Lutosławską.
Zaborowska i Anna Lutosławska-Jaworska.
O Marcie mówiła Ewa Zaborowska a o jej wierszach Maria
Ostrowska. Wieczór okazał się sukcesem i odbił szerokim echem Te okruchy wspomnień to moje spotkania z Martą i jej poezją.
nie tylko w lokalnych mediach, ale pozostawił niezatarty ślad w pa- Dziękuję Rodzicom Marty za współpracę i pomoc przy organizacji
promocji książki w Bbibliotece.
mięci uczestników.
Dziękuję pani Tereni Nowak która po raz kolejny dokonała kilku
Okruch czwarty: promocja kolejnego tomiku wierszy Marty "Nie cudów: doprowadziła do wydania tej ważnej książki: wybrała
wiemy", w Dworku Białoprądnickim. Jestem tam jako modera- wiersze, opracowała rękopisy i jeszcze zebrała grono osób, które
torka Dyskusyjnego Klubu Książki i są ze mną wszystkie klubo- gratis uświetniły wieczór swoim występem.
wiczki. Słuchamy wierszy Marty w profesjonalnym wykonaniu
v Barbara Grabowska
Anny Lutosławskiej-Jaworskiej.

RATUJMY FUNDACJĘ CENTAURUS!

Po 15 latach działalności Centaurus stanął na krawędzi. Nie wiemy, gdzie będziemy jutro. Niemniej dziś nasza dalsza działalność
stoi pod znakiem zapytania, choć działamy do końca i planowo przyjmujemy zwierzęta, które zadatkowaliśmy. Dramat, jaki rozgrywa się teraz na świecie, dosięgnął także zwierząt. Bo one są w 100% zależne od nas, ludzi. Bez nas, zwyczajnie, czeka je śmierć.
I nasz upór, najszczersze chęci – na nic tu się nie zdadzą.
Przez 15 lat ratowaliśmy zwierzęta. Daliśmy życie ponad 1100
koniom, ponad 500 psom, setkom kotów i kilkuset zwierzakom
gospodarskim i dzikim. W Szczedrzykowicach prowadzimy największy w Europie azyl dla koni, gdzie na codzień opiekujemy się
500 końmi. I prawie 300 innymi zwierzakami. To wszystko dzięki
Wam, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że samą miłością zwierząt
się nie nakarmi. Jesteśmy autorem ponad 3000 kampanii społecznych
na rzecz zwierząt i przyrody. Staraliśmy się też dzielić tym, że tak
bardzo nas wspieracie – gdyż przez 15 lat nasze inicjatywy na rzecz
zwierząt wsparło 500 000 osób z całego globu. Chociaż głównie
pomagali nam Polacy. A my dawaliśmy tą pomoc dalej – pomagaliśmy finansowo i rzeczowo innym organizacjom, wielu organizacjom
latami trzymaliśmy bezpłatnie zwierzęta (głównie dziesiątki koni)
lub je leczyliśmy.
Teraz, na wiosnę, planowaliśmy zakup azylu z 56 hektarami, aby
pomieścić rosnącą ilość zwierząt, gdyż nasz folwark przestał wystarczać. Mieliśmy takie plany! Chcieliśmy napisać do Was, abyście
wedle możliwości pomogli zebrać nam fundusze, bo zawsze pomagaliście, byliście niezawodni – i razem robiliśmy to, co niemożliwe.
Nowy azyl miał zawierać część rehabilitacyjną, wyznaczony obszar
dla dzikich zwierząt, klinikę dla staruszków, i mnóstwo innych
udogodnień dla zwierząt.

Mamy pod opieką ponad 500 koni i setki innych zwierząt. To najwięcej w Europie. Zawsze wiedzieliśmy, że wystarczą dwa miesiące
przestoju, i znikniemy z mapy. Przez te 15 lat różne sytuacje miały
miejsce – w Polsce, na świecie. Ale nasze zwierzęta zawsze się wybroniły. Tak było i już. Tak to działa. Teraz – nasze zwierzęta nie
mają szans.

W obliczu takiej tragedii, ludzkiej i ponadczasowej, nasze zwierzęta
mogą za moment przestać być dla tego świata ważne. Błagamy Was,
ostatkiem nadziei. Jeśli możecie… Błagamy, pomóżcie naszym zwierzakom przetrwać, pomóżcie azylowi nie zniknąć z mapy Europy.
Za miesiąc, czy dwa, może już nie być co ratować. Na 3 miesiące
przetrwania, czyli samego żywienia, potrzebny jest aż milion. Tak,
Sytuacja jest dramatyczna. Mamy jeszcze zapas owsa, ale nie starczy tyle to kosztuje. I tyle funduszy udawało nam się pozyskać od firm co
na długo, a nie wiemy też ile wszystko potrwa. Pieniądze na opła- miesiąc przez wiele lat w efekcie różnych projektów. Kolejny milion
Tymczasem musimy napisać zupełnie inny apel.
cenie leczenia, paliwa do ciągników, rachunków, paszy dla koni, lub więcej to koszt transportów, weterynarza, klinik stajennych,
Błagamy Was, pomóżcie naszym zwierzakom – abyśmy nie zniknęli
karmy dla psów, bieżące remonty, hoteli dla zwierząt (koni, psów, kowala, rehabilitacji, specjalistycznych pasz, rachunki za prąd, wodę
z mapy Europy. Bo w jednej sekundzie zmieniło się wszystko.
kotów), stajennych co miesiąc musieliśmy wyprosić po firmach i od i za bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków, które prowadzimy.
My nie jesteśmy już nawet przerażeni, to jest obłęd. Patrzymy na lat udawało nam się pozyskać na wspieranie tego szarego życia fol- Czy zwierzęta z azylu okażą się warte milionów w świecie, który
nasze zwierzęta zupełnie nieświadome tego, co dzieje się wkoło. warcznego wiele firm. Ale teraz to upadło. Firmy odmawiają nam trzęsie w posadach? Nie wiemy. Ale jesteśmy im winni tę próbę.
Czytamy informacje o kolejnych obszarach, które objął wirus, o ma- wsparcia, bo same upadają.
Jeśli nawet upadniemy, to przynajmniej będziemy mogli spojrzeć
sowej panice i kwarantannach. My nie wiemy, czy za 2 miesiące bęJeden z dostawców powiedział nam, że nie dowiezie więcej słomy na sobie w oczy, i powiedzieć, że próbowaliśmy je ocalić.
dziemy istnieć, nie wiemy co stanie się z setkami koni, i być może
kredyt. Dodał też, że nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.
Ocalmy te róże, nawet jeśli płoną lasy…
bluźnierstwem dla wielu jest zastanawianie się nad tym, gdy dziś na
v www.centaurus.org.pl
świecie – w wyniku epidemii – umiera tylu ludzi.

Dokonaj darowizny z imieniem DLA ZWIERZĄT na PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350
Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław
Możesz pomóc wysyłając SMS o treści AZYL pod numer 7412 (koszt 4,92 z VAT); pod numer 7910 (koszt 11,07 z VAT)
pod numer 91950 (koszt 23,37 z VAT); pod numer 92400 (koszt 29,52 z VAT) i pobierając tapetę
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Mazurki w wersji mini
ASTAKSANTYNA – NAJSILNIEJSZY ANTYOKSYDANT NA ŚWIECIE!
Oriflame ceni zdrowy styl życia i dba o urodę od zewnątrz i od wewnątrz. Dlatego
dzisiaj chciałam polecić najsilniejszy antyoksydant jakim jest Astaksantyna. Jest
jednym z najbardziej skutecznych przeciwutleniaczy znanych człowiekowi.
Naturalna astaksantyna, jeśli chodzi o wymiatanie wolnych rodników, jest 14x
silniejsza od witaminy E, 54x od beta-karotenu, 65x od witaminy C.
• Astaksantyna nazywana jest “sekretem młodości” celebrytek. Wykazuje działanie
upiększające skórę: redukuje linie mimiczne i zmarszczki, zwiększa elastyczność
skóry, niweluje przesuszenia.
• Ma pozytywny wpływ na układ krążenia. Dowiedziono, że zapobiega ona utlenianiu
cząsteczek cholesterolu, który to proces prowadzi do powstawania miażdżycy i
twardnienia tętnic.
• Udowodniono, że astaksantyna łagodzi stan zapalny w mięśniach po treningu
siłowym, dzięki czemu przyczynia się do większej efektywności i wytrzymałości osób uprawiających sport.
Szwedzka drużyna narciarska regularnie przyjmuje astaksantynę.
• Astaksantyna jest jednym z najszerzej badanych antyoksydantów wśród środowisk naukowych na świecie.
Każdego roku pojawiają się nowe publikacje naukowe na jej temat.
Astaksantynę można zamówić oddzielnie lub w zestawie z dziennym zapotrzebowaniem witamin. Po więcej
informacji zapraszamy do naszych biur. Tylko w kwietniu w PROMOCJI!!!

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

WSZYSTKIM NASZYM KONSULTANTOM I KLIENTOM
ŻYCZYMY ZDROWYCH, RODZINNYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

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

Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57
00
00
Poniedziałek 15 - 18 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 - 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

SŁODKI PRZEPIS NA WIELKANOC

Mazurki to ukochane świąteczne ciasto wielkanocne. W tym wypadku
poszłam trochę na skróty, a tak naprawdę chodziło mi o to, żeby moje
dzieci włączyć w przygotowania świąteczne. Jak się okazało pomysł
był fajny, dzieciom się podobało.
Mazurki w wersji mini
• małe andruty
• puszka mleka
skondensowanego
• morele
• rodzynki
• mieszanka studencka
• migdały
Dzień wcześniej puszkę mleka
skondensowanego zalać wodą
i zamkniętą gotować przez co
najmniej 3 godziny. Otworzyć
puszkę, przelać do garnka
i dodać 3 ły żk i słod k iego
kakao, wymieszać, aż kakao
się rozpuści.

Przygotować deski na których
będzie można rozłożyć andruty,
każdy andrut posmarować masą
kajmakową, z góry dokleić kolejny andrut, znowu posmarować andrut masą i ozdobić
owocami. Ma łe mazurk i
gotowe, są pyszne, nie trzeba
się męczyć z ich krojeniem :)
Pogodnych, rodzinnych Świąt!!

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie:
www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/
kuchnianawzgorzu

OKULARY PROGRESYWNE

Jak działa serwis Wolne Lektury?
• Czy znajdę tam każdą lekturę, której potrzebuję?
• Wpisuję i nie ma? Czy wyszukiwarka jest popsuta?
Na te pytania, które licznie pojawiają się w związku
z brakiem możliwości wypożyczania papierowych
książek odpowiedź jest następująca:
Serwis, który nosi nazwę Wolne Lektury to darmowe
książki on-line. Nie ma tam niestety wszystkich lektur,
które są wymagane przez nauczycieli.
Nie ma ich i być nie może ponieważ większość obowiązujących lektur szkolnych (jak znacząca większość
książek w ogóle) jest objęta majątkowym prawem autorskim.
W Wolnych Lekturach znajdują się utwory nie objęte
prawem autorskim i znajdujące się w domenie publicznej, co oznacza że można je swobodnie (za darmo)
publikować i rozpowszechniać.
Ponadto w Wolnych Lekturach są nagrania audiobooków podlegające ochronie praw pokrewnych do
artystycznych wykonań i fonogramów oraz dodatkowe
materiały w tekście – przypisy i motywy literackie, udostępnione na licencji CC Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0.
Wolne Lektury publikują również kilka utworów, które
autorzy lub spadkobiercy praw udostępnili na wolnej
licencji CC Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Jeżeli wpisujemy tytuł w Wolnych Lekturach i wyszukiwarka go nie znajduje oznacza to, że książka jest objęta
prawami autorskimi i nie ma jej do pobrania za darmo.
Nie mniej jednak na https://wolnelektury.pl/… znajduje
się wiele ciekawych książek.
www.gbpwielka-wies.pl

Jest to pierwszy mój artykuł, ale myślę i mam nadzieję, że będzie ich więcej,
dzięki czemu przybliżę Państwu zagadnienia dotyczące okularów, trendów oraz
nowości technologicznych, a Państwa wiedza i świadomość dotycząca dbania
o wzrok będzie na najwyższym poziomie. W tym artykule chciałabym poruszyć
temat okularów progresywnych. Nie są one nowością, wiele z Was już o nich
słyszało, ale nadal budzą wiele emocji, obaw i pytań. Przedstawię Wam zalety
soczewek progresywnych, ich rodzaje oraz mam zamiar obalić kilka mitów.
Będziemy się posługiwać terminem soczewki, gdyż są one
w większości wykonane z materiału organicznego, nie ze szkła.
Dzięki płynnie zmieniającej się
mocy, zapewniają dobre widzenie
na każdą odległość. Inaczej
mówiąc, ubieramy okulary rano,
ściągamy wieczorem, wykonując
wszystkie codzienne czynności
bez ściągania okularów czy ich
ciągłego zmieniania.

Na większość pytań odpowiedź
brzmi “tak”.

Adaptacja, czyli przyzwyczajenie
się do okularów progresywnych
polega na nauczeniu się odpowiednich nawyków, aż staną się
one wykonywane automatycznie.
Najlepszym przykładem tutaj
będzie schodzenie po schodach.
W okularach progresywnych
wystarczy pochylić głowę nieco
niżej, aby bezpiecznie zejść w dół.
Teraz odpowiedz sobie na kilka Nauczenie się właściwych napytań:
wyków trwa zazwyczaj kilka dni.
1. Czy mam lub potrzebuję oku- Możemy to porównać do każdej
innej sytuacji, takiej jak zmiana
larów do dali i bliży?
pracy, przeprowadzka czy wyjazd
2. Czy ciągłe szukanie i zmiena wakacje. Potrzebujemy chwili,
nianie okularów mnie irytuje?
żeby się przystosować do nowej sy3. Ile par okularów już potuacji. Problemy z adaptacją wysiadam w pracy, w domu,
stępują jedynie u 2% pacjentów
w samochodzie?
i są spowodowane innymi czynMyślę, że już wiesz, czy okulary nikami czy schorzeniami, które
progresywne są dla Ciebie. Jeśli wykluczają noszenie okularów
jeszcze nie, to zachęcam do dalszej progresywnych.
lektury.
Pomijając poprawnie wykonane
W momencie kiedy pojawia się badanie wzroku, bardzo ważny jest
zagadnienie okularów progre- również wywiad przeprowadzony
sywnych zaczynają pojawiać się przez optyka. Dzięki niemu dobieram odpowiednią konstrukcję
pytania i wątpliwości:
soczewki, tak aby dopasować ją
• Czy się przyzwyczaję?
do potrzeb, charakteru pracy oraz
• Czy będę w stanie jeździć indywidualnego sposobu użytkosamochodem?
wania okularów.
• Czy będę w stanie pracować W przypadku jazdy samochodem,
przy komputerze?
soczewki progresywne umożliwiają swobodną obserwację oto-

czenia, a co więcej dają nam bardziej widoczny obraz deski rozdzielczej czy nawigacji.

OPTYK POLECA

Na koniec chciałabym przedstawić
jeszcze jedną zaletę okularów
progresywnych. Jest to aspekt
Powyżej pojawiło się nowe za- estetyczny, który jest również
gadnienie konstrukcji soczewki ważny. Brak widzialnej wtopki,
progresywnej. Chodzi tutaj o jej widzialnych granic powoduje, że
budowę, z której wynika szerokość nikt nie wie, że mamy okulary
stref widzenia. Im szersze pole wi- progresywne, a może inaczej, że
dzenia, tym szybciej się przyzwy- potrzebujemy okularó progreczajamy, możemy wykonywać sywnych, co często kojarzy się
więcej czynności oraz mamy z osiągnięciem jakiegoś wieku.
większy komfort. Inaczej dobiera Dzięki odpowiednio dobranej
się soczewkę klientowi, który oprawie, fundujemy sobie nowy
prowadzi samochód, pracuje przy element naszej garderoby czy bikomputerze i wolnym czasie jeździ żuterii, a to zawsze wprawia nas
na rowerze, a inaczej klientowi, w dobry nastrój.
który potrzebuje przeczytać cenę Mam nadzieję, że udało mi się
w sklepie i oglądać telewizor. przybliżyć trudny i skompliDlatego tak ważny jest wywiad.
kowany temat okularów progresywnych oraz obalić kilka mitów
Ile to kosztuje?
z nim związanych. Oczywiście
Teraz przechodzimy do kolejnej
podczas wizyty u mnie w salonie
sprawy budzącej często wiele
optycznym wszystko jest szczeemocji - ceny.
gółowo omawiane i tłumaczone.
Zakup okularów progresywnych Jeśli nie jesteście jeszcze przewcale nie musi okazać się dużym konani albo okulary progresywne
wydatkiem. Biorąc pod uwagę to nie jest to, o co Wam chodzi, zadwie osobne pary okularów, praszam do salonu, a na pewno uda
czyli soczewki i oprawki, koszty mi się dobrać odpowiedni rodzaj
zaczynają być do siebie bardzo soczewek do potrzeb, ponieważ
zbliżone. Ponadto posiadając okulary progresywne to tylko eden
osobne pary okularów częściej je z wielu rodzajów soczewek oferoniszczymy lub po prostu gubimy, wanych teraz przez producentów.
narażając się na kolejne koszta.
v Urszula Zapadlińska
Posiadając okulary progresywne,
Kuzia Optyk
mamy tylko jedną parę, która jest
https://www.facebook.com/
“na nosie” cały czas a i tak widzimy
Optyk.Kuzia
na każdą odległość.
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Styl młodego pokolenia
Grand Millennial

Powrót do korzeni, tęsknota za tradycją w połączeniu z nowoczesnością, czy po prostu kolejny trend zaspokajający
chwilową potrzebę zmian w swoim otoczeniu? Grand Millennial Style pojawił się w 2018 r., by po roku odbić się szerokiem echem w mediach społecznościowych.
Nazwa nie jest przypadkowa,
gdyż największą popularnością
cieszy się głównie wśród ludzi
w wieku 20-30 lat, czyli potocznie nazy wanych „millenialsami”- tzn ludzie urodzeni
w latach 80 i 90.

EFEKT DŻUMY
Moment, kiedy piszę te słowa, jest bardzo trudny dla wielu osób zarówno
w naszym kraju, jak i na całym świecie. Właśnie w tym momencie stwierdzono
111 przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce. Znacznie więcej jest
ich na całym świecie. Nie wiemy, co będzie dalej – ani jakie postanowienia
jeszcze podejmie rząd, ani jak rozwinie się choroba, ani jak długo to potrwa,
ani jakie konsekwencje poniesie każdy z nas.

Wnętrza urządzone w myśl
tego trendu charakter yzują
się sielskością, tradycją znaną
z mieszkań naszych dziadków
w połączeniu z nowoczesnym
wzornictwem. Dlatego chętnie
w raca się do ha f tów, motywów kwiatowych, draperii,
marszczeń i klasycznych mebli.
Ściany przyozdobione tapetami
w moty w y roślinne, lub pastelowe kolory farb (często róż,
błękit), obrazy w rzeźbionych
ramach, wiklinowe dodatki,
kolorowe dy wany, klasyczne
metalowe lub kryształowe żyrandole i kinkiety...

Tr z e b a p r z y z n a ć , ż e j a k
wszystko, kwestią smaku jest
czy wnętrze w tym nurcie będzie
urządzone stylowo i z klasą bądź
przesycone dodatkami, gryzącymi się wzorami i printami.

Z pewnoscią daje duże możliwosci aranżacyjne w łączeniu chłodnego minimalzmu, i może
tradycjonalizmu z nowoczesnym to właśnie jest to, czego brakuje
wzornictem, co nie jest łatwą młodemu pokoleniu?
sprawą. Wnętrze na pewno
będzie przytulne, dalekie od

Więcej przeczytasz na:
www.kjart.pl,
e-sklep
www.kjart.mozello.pl

Po lekturze Dżumy A. Camus
– obecny stan przypomina mi
opisany tam stan. Coś co nazywam „efektem dżumy”. Jesteśmy właśnie w chwili, kiedy
uświadamiamy sobie, że nie
mamy za wielkiej kontroli nad
swoim życiem, że właściwie
wystarczy moment, żeby to,
co zbudowaliśmy, zaczęło się
chwiać. Są tacy, którzy uświadamiają sobie ten fakt dość
szybko, inni uruchamiają mechanizmy obronne i próbują
ok łamy wać siebie, że albo
wcale nie jest tak jak jest, albo
nie jest to aż tak trudne. To
kłamstwo pozwala nam przez
jakiś czas trwać w poczuciu
bezpieczeństwa, ale z czasem
i tak staniemy z prawdą twarzą
w twarz i przekonamy się, że
utrata kontroli nad własnym
życiem powoduje okrutny lęk.
Nikt z nas tego nie lubi. Poraża

nas to. Wywołuje cierpienie. Na
czym polega „efekt dżumy”?
Najpierw zaprzeczamy. Budzimy się rano i wydaje nam
się, że to czego wczoraj doś w iadcz yliśmy nie by ło
prawdą. Ta nadzieja miesza
się z obawami, że jednak nie
śnimy, a realność nie wygląda
cudownie. Potem zdajemy
sobie sprawę, że nie mamy za
wielkiego wpływu na to, co się
dzieje. Czujemy się bezsilni,
bezradni. Nie wiemy, co robić.
Taki stan u niektórych wywołuje przygnębienie i smutek.
W konsekwencji rodzi się lęk,
który z kolei może przeradzać
się w agresję, dającą poczucie
pozornej władzy. To ogromne
uproszczenie tego, co w dużej
mierze przeżywa każdy z nas
w obecnej sytuacji. Uświadomienie sobie tego jest szansą
na przeżycie trudnych mo-

mentów w poczuciu własnej
godności. By tak się zadziało,
muszę się przyznać: „boję
się” - o zdrowie, o dzieci, rodziców, pieniądze, jedzenie...
Jest to też okazja do tego, żeby
zadać sobie (i być może na nie
odpowiedzieć) ważne pytania
– co jest dla mnie ważne?, na
czym mi zależy w życiu?, co
jestem w stanie poświecić, by
zdobyć coś innego? Spotkanie
się ze swoim lękiem to okazja,
by poznać samego siebie.
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

Terapeutyczny efekt wiosennych porządków
– nie takie sprzątanie straszne, jeśli robi się je z głową!
Nie każdy lubi sprzątać, ale wiosenne porządki to coś więcej niż tylko odświeżanie przestrzeni. Pomagają „oczyścić” głowę
i symbolicznie pożegnać się z męczącą zimą, przygotowując na to, co „nowe” i „świeże”. Terapeutyczny efekt wiosennych
porządków z pewnością uda nam się osiągnąć, jeśli zabierzemy się do nich w przemyślany sposób.
Kiedy dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze, mamy
więcej energii na to, by coś zmienić i ulepszyć.
Możemy zacząć od własnych czterech kątów –
szczególnie teraz, kiedy spędzamy w nich jeszcze
więcej czasu niż zazwyczaj.

upychamy w pawlaczu stary płaszcz czy rękawiczki
bez pary? A może nie domyka nam się szuflada
komody pełna wełny i nitek, z których nic nie zrobiłyśmy już trzeci rok z rzędu? Nosimy najwyżej
połowę z kolekcji korali wiszących na lustrze
– Długie siedzenie w domu, zazwyczaj prowadzi i uchwytach od drzwi szafy? Spróbujmy znaleźć
do jednego – zaczynamy zauważać niedogod- im nową właścicielkę – wśród koleżanek, ich znaności, które w codziennym pędzie nierzadko nam jomych czy wreszcie przez Internet. Ostatecznie,
umykają. Można to obrócić w zaletę i wreszcie do- jeśli nie są to przedmioty, które mogą jeszcze
kręcić ten obluzowany uchwyt w szufladzie, po- komuś służyć, zastanówmy się, czy nie można ich
wiesić zasłony, których ciągle nie mieliśmy czasu przerobić, wykorzystać – choć częściowo. Dopiero
wyprasować, ale też przearanżować nieco wystrój po wzięciu tych możliwości pod uwagę, decydujmy
sypialni, czy uporządkować szafkę z przyprawami, o ewentualnym wyrzuceniu ich do kosza. Taka poktóra „straszy” nas już o wiele za długo – wylicza stawa jest nie tylko odpowiedzialna i dobra dla śroekspertka marki KiK i dodaje: takie drobne naprawy dowiska, ale też pomaga nam zorientować się, co
czy opracowywanie systemu przechowywania ubrań naprawdę jest nam potrzebne, a na co w przyszłości
w szafie albo produktów spożywczych w kuchni nie musimy tracić pieniędzy – podpowiada eksmożna z powodzeniem potraktować jako (ważny!) pertka marki KiK.
element wiosennych porządków. Dobra organizacja
Lepsza organizacja, lepsza aranżacja
nie tylko pomoże utrzymać ład w domu, ale i ułatwi Odpowiednio dobrane pojemniki nie tylko popóźniejsze bieżące sprzątanie, co w konsekwencji mieszczą to, co chcemy do nich włożyć, ale też
może oszczędzić nam czas.
ozdobią nasze wnętrze. – Filcowe pudła z ziPudełka – podstawa udanych porządków
Jeśli już jesteśmy przekonani, co do tego, że wiosenne porządki to właśnie to, czego teraz potrzebujemy, czas zabrać się do pracy. I tu pojawia się
pierwsze pytanie – od czego zacząć? Odpowiedź
jest prozaiczna – od pudeł, pudełek i pojemniczków,
nieocenionego wsparcia wszelkich porządków. Dla
przykładu te nieduże są świetnym rozwiązaniem
ułatwiającym okiełznanie bałaganu w szufladach
– tych z bielizną, ale też biżuterią czy rozmaitymi
„przydasiami”, z którymi nie do końca wiadomo,
co zrobić, ale na pewno nie można się ich pozbyć.
– Oczywiście organizowanie przestrzeni z pomocą
pojemników powinno być poprzedzone uczciwym
zastanowieniem się nad tym, które z posiadanych
rzeczy są nam faktycznie potrzebne. Kolejny rok

mowymi kocami ustawione na szafie to dodający
przytulności akcent. Ale oko ucieszą też np.
sztywne pojemniki z materiału ustawione na półce,
w których osobno będziemy przechowywać np. figi,
rajstopy i skarpetki. Nie mówiąc już o ceramicznych
cudeńkach lub metalowych puszkach, w których
– niczym w bajkowym sklepie ze słodkościami –
możemy trzymać własnoręcznie upieczone ciasteczka, zdrowe batoniki z bakalii czy inne ulubione
smakołyki – radzi dekoratorka KiK. Niekiedy ładne
pojemniki mogą nawet zastąpić ozdoby. Zamiast
nowych osłonek na doniczki można wykorzystać
worki lub koszyki z trawy morskiej, a kiedy i one
nam się opatrzą, nic nie stoi na przeszkodzie, by
użyć ich np. w piwnicy lub garażu.

Pomysłów na wykorzystanie różnego rodzaju pojemników jest tyle, ile wnętrz i potrzeb. Nie chodzi
jednak o to, by w szale wiosennych porządków
uprzeć się na upchnięcie wszystkiego do różnych
pojemników. Jeśli po ułożeniu czegoś w pudełkach
czujemy, że faktycznie łatwiej nam się funkcjonuje
to właśnie o to chodziło. Najważniejsze to przede
wszystkim spróbować i znaleźć ten sposób, który
najbardziej nam odpowiada – a kiedy, jeśli nie teraz?
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Rekordowa dotacja dla
Tenczyna: 1 750 tys. PLN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu na granty przeznaczone na ochronę zabytków. W tym roku Tenczyn
uzyskał rekordowo wysokie dofinansowanie: 1 750 tys. PLN. Pierwsze
tegoroczne dotacje na działalność Średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej
zamku Tenczyn zdobyło też stowarzyszenie Ratuj Tenczyn..
Wyjątkowo w ysoką dotację
na realizację projektu: Rudno,
ruiny zamku Tenczyn (XIV
w.): prace konser watorsk ie
i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap X wywalczyła w tym roku Gmina
K rz esz ow ice. Prz y znane
przez Ministra Kultury dofinansowanie wynoszące 1 750

tys. PLN przekracza kilkukrotnie te z lat poprzednich.
Wy n i k i k on k u r s u mo ż n a
sprawdzić na stronie: https://
w w w.gov.pl /web/ k u lt u ra /
ochrona-zabytkow2.

wanie na tegoroczną działalność
Średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej zamku Tenczyn
w wysokości 5 000 PLN.

Jednocześnie z przyjemnością
informujemy że stowarzyszenie
Ratuj Tenczyn uzyskało od
Gminy Krzeszowice dofinanso-

PRZEKAŻ 1 % NA RATUJ TENCZYN
Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 1 % podatków.
W tym roku można to zrobić używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie
wypełnić online lub pobierając program za darmo na
własny komputer.

KRS 0000332177

NASZ 1%
MA MOC!

KRS 0000 237 645

DO SPRZEDANIA

piękna działka o pow. 38 a w Siedlcu,
gm. Krzeszowice, z której przy sprzyjającej aurze
widać Tatry, położona wśród nowych posesji.
Cena: 199 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włącza się w walkę z koronawirusem, ponownie doposażając placówki medyczne. Do zamówionych
już łóżek do intensywnej terapii, Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB) i analizatora laboratoryjnego dołączają specjalistyczne
kardiomonitory o wartości 4,3 miliona złotych.
Fundacja WOŚP potwierdziła
zamówienie łącznie 157 kardiomonitorów, które na oddziały
intensywnej terapii trafią do
końca kwietnia. Urządzenia
umożliwiają monitorowanie
najważniejszych parametrów
ż yciow ych pacjenta, m.in.
EKG, temperatury, saturacji czy
ciśnienia krwi. To zakup o wartości około 4,3 miliona złotych.
Przypomnijmy, jest to już kolejna partia sprzętu zamówiona przez WOŚP z myślą
o placówkach prowadzących
w a l k ę z k or on a w i r u s e m .
Kilka dni temu sfinalizowany
został zakup 150 łóżek do intensy wnej terapii, Fundacja
złożyła też zamówienie na 50
tysięcy Indywidualnych Pa-

Darmowy program PIT dostarcza w ramach projektu
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach
projektu PITax.pl dla OPP

www.almaspei.pl

Kolejne zakupy WOŚP w
ramach walki z epidemią

kietów Ochrony Biologicznej
(IPOB), zapewniających wysoki
poziom bezpieczeństwa lekarzy
i personelu medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych wirusem. W trybie
przyspieszonym dokonywany
jest również zakup specjalistycznego analizatora laboratoryjnego do Centralnego
Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Łodzi, który pozwoli na analizowanie większej ilości testów
na koronawirusa.
Zakupy finansowane są częściowo ze środków zebranych
w roku 2019 w ramach 1% podatku, częściowo - ze zbiórki

28. Finału WOŚP, a także
dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych WOŚP.
Firmy, które chcą włączyć się
w walkę z koronawirusem,
mogą wesprzeć utworzony przez
Fundację specjalny fundusz interwencyjny. Pierwszą z firm,
które przystąpiły do funduszu,
jest Coca-Cola.

W sumie całość zaangażowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w walkę z epidemią koronawirusa wynosi
już około 24 miliony złotych.
Wszystkie zakupy dokonywane
są w oparciu o konsultacje z Ministerstwem Zdrowia.
v fot. Grzegorz Adamek

Pomagamy razem! – Sklepy IKEA dla szpitali
W trudnych momentach zawsze można liczyć na sąsiadów. Także teraz
IKEA nie jest obojętna na potrzeby innych i przekazuje wsparcie rzeczowe
dla lokalnych szpitali oraz innych instytucji niosących pomoc.
Obecnie na biznesie spoczywa
duża odpowiedzialność, a łącząc
siły możemy wiele zmienić.
Pracownicy sk lepów IKEA
wsłuchują się w potrzeby najbliższego otoczenia oraz akty wnie kontaktują się z placówkami, oferując wsparcie.
Szpitale, a także inne podmioty,
otrzymały pomoc w postaci
najbardziej niezbędnych produktów, których zastosowanie
niejednokrotnie jest znacznie
szersze od ich pier wotnego
przeznaczenia.
Woreczki strunowe do przechowywania i mrożenia żywności okazały się dobrym rozwiązaniem do szczelnego pakowania maseczek i zestawów
ochronnych oraz do zabezpieczania próbek z wymazami przy
ich wysyłce do laboratoriów.
Z akcesoriów pomocne okazały
się również spryskiwacze i dozowniki, które dobrze sprawdzają się jako pojemniki na
środki do dezynfekcji czy mydło
w płynie. Szpitale otrzymały też
kosze do segregacji odpadów,
których brakuje ze względu na
powszechne wykorzystywanie
jednorazowych zabezpieczeń.
IKEA w celu wspierania miejsc
przeznaczonych dla chorych
oraz osób prz eby wając ych
w kwarantannie przekazała
również meble, takie jak łóżka
wraz z materacami oraz kompletami pościeli, dzięki czemu
pacjenci mogą powracać do
zdrowia w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Materace,

koce i pościel zostały także przekazane lekarzom, którzy po wielogodzinnych dyżurach niejednokrotnie muszą odpoczywać
i nocować w szpitalu. Darowizny
rzeczowe otrzymały już: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul.
Rycerskiej, Wielospecjalistyczny
Szpita l Miejsk i im. Józefa
Strusia z Zakładem Opiekuńczo
Leczniczym SPZOZ przy ul.
Sz wajcarsk iej w Poznaniu,
Miejsk i Szpita l Zespolony
w Częstochowie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
- Na pomoc zespołowi med y c z nemu O dd z i a ł u We wnętrznego Szpitala na Żeromskiego udało nam się zareagować błyskawicznie. Nastąpiła
konieczność, aby cały zespół
medyczny oddziału został na
miejscu bez możliwości opuszczenia szpitala. Dzięki zaangażowaniu i wspólnemu działaniu naszych pracowników, lekarze i pielęgniarki jeszcze tego
samego dnia mogli zregenerować siły i odpocząć w bardziej
przyjaznych dla nich warunkach
w tym trudnym czasie. Chociaż
w ten sposób mogliśmy im podziękować za ich ciężką pracę.
- Podsumowuje natychmiastową
reakcję na potrzeby lokalnej pla-

cówki Urszula Wilczak, Dyrektorka sklepu IKEA w Krakowie.

Będąc świadomymi potrzeb
i problemów, z jakimi muszą
zmagać się wszyscy, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się
wirusa, IKEA postanowiła zaangażować się również w inicjatywy szycia maseczek, dostarczając płótno bawełniane
ze swojego asortymentu. We
wszystkie działania na rzecz
lokalnej społeczności oddolnie
zaangażowały się sklepy oraz
pracownicy IKEA.

pr z ek a z ując do lok a l nyc h
ośrodków medycznych zestawy
k reat y wne, w któr ych znalazły się m.in. zeszyty ćwiczeń
LATTJO, kredki oraz pacynki.

To jedynie początek działań,
jakie IKEA podejmuje w celu
solidarnego wsparcia społeczności w tym niezwykle ciężkim
dla nas wszystkim czasie. Wierzymy, że wspólnymi siłami i zaangażowaniem możemy uczynić
ten okres nieco mniej stresujący
i trudnym, dlatego wraz ze
spółkami z korzeniami IKEA
Podczas tej w yjątkowej sy- w Polsce oraz innymi firmami
tuacji, nie zapominamy również dzia ła my na r z ecz lepsz ej
o małych pacjentach, którzy przyszłości.
potrzebują uwagi i odrobiny Wi ę c e j k omu n i k ató w ju ż
zabawy. Z powodu zagrożenia, wkrótce. #PomagamyRazem
częstotliwość odwiedzin została
mocno ograniczona, przez co
dzieci przebywające w szpitalu
mogą czuć się bardziej samotne
niż zwykle. IKEA postanowiła
we spr z e ć je p odc z a s tego
trudnego dla nich momentu,
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Na szcZEScie jest co wspominaC!

Zanim bieżąca sytuacja z szalejącym wirusem zrobiła się naprawdę poważna, zdążyliśmy - być może jeszcze
nieświadomie - na początku marca, zorganizować bardzo fajną imprezę - Sand i MudNESS! Wyjazd udał się
na 100% pod każdym względem. Pogoda zapewniła nam idealne warunki – kilka dni deszczu zagwarantowało
oczekiwaną ilość błota, natomiast w dniu wyjazdu słońce ogrzewało nas od samego rana.
Zaczęliśmy od Pustyni Błędowskiej pierwszy raz zwiedzając ją
wzdłuż i wszerz, przyczyniając się jednocześnie nieco do jej odlesiania. Następnie odwiedziliśmy postindustrialną strefę, nieczynne wyrobiska, przyfabryczne tereny i piaskownię, sprawdzając możliwości samochodów i kierowców. Jednakże tym, na
co wszyscy najbardziej czekali, były błotne tereny i rozlewiska,
które wciągały po kolei naszych uczestników. Nie było lekko,
nie wszystkie pojazdy dotrwały do końca w pełnej sprawności.
W piasku gotowały się silniki, w błocie trzykrotnie poległy
przednie napędy, ale wszyscy dotrwali do finalnego ogniska
i ostatnich błotnych kąpieli. Dzięki bardzo zgranym i wzajemnie pomocnym uczestnikom, całość trasy pokonaliśmy w znakomitej atmosferze i świetnych humorach, bardzo sprawnie
zaliczając wszystkie zaplanowane punkty i szybko uwalniając
uwięzione pojazdy.
Niestety kolejny zaplanowany na koniec marca wyjazd musieliśmy już odwołać. Nie możemy się doczekać, kiedy dojdzie on
do skutku, gdyż duża część trasy to tereny, gdzie mieliśmy być
dopiero pierwszy raz.
Dlatego też siedząc w domach, czekamy aż świat wróci do normy, o ile kiedyś było całkiem normalnie Życzymy Wam wszystkim zdrowia i miejmy nadzieję, że w przyszłym miesiącu będziemy
pisali już co najmniej o realnych planach na kolejne offroadowe
wycieczki. Tymczasem ten czas umilcie sobie przeglądając profesjonalną i rewelacyjną galerię z ostatniego wyjazdu, jak i inne,
na naszym profilu https://www.facebook.com/16kiloblota/
Do szybkiego zobaczenia!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

RAF-TRANS

SKŁAD KRUSZYW BUDOWLANYCH
OFERUJEMY SPRZEDAŻ:
• KRUSZYW BUDOWLANYCH
• DREWNA KOMINKOWEGO
• TRANSPORT WYWROTKAMI
OD 3,5 T DO 40 T

• USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

WSPÓŁPRACUJEMY Z KOPALNIAMI KRUSZYW

KONKURENCYJNE CENY


605 100 655

BIAŁY KOŚCIÓŁ, DROGA 94 NA OLKUSZ

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM:
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwiamy wszystkie dokumenty, niezbędne do zakupu/sprzedaży
nieruchomości będącej w ofercie naszego Biura
• Nowość! Oferujemy pomoc w załatwieniu dokumentów niezbędnych do zakupu/
sprzedaży nieruchomości nie będących w ofercie naszego Biura
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,
agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Nowość! Załatwiamy kredyty hipoteczne (lub gotówkowe) na sfinansowanie zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko nieruchomości
będących w ofercie naszego Biura)
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka
Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych branżowych portali internetowych
• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

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

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

Oprócz błękitnego nieba… Niebieskie meble i dodatki – z czym je komponować?
Rok 2020 należy do koloru nieba! Instytut Pantone wskazał właśnie niebieski, a dokładnie jego tradycyjny odcień – Classic Blue, jako bohatera
najbliższych dwunastu miesięcy. Jego semantyka to spokój i zaufanie, ale i pewność siebie oraz prostota. Dodatki w tej barwie świetnie
sprawdzą się jako dopełnienie naszych czterech kątów. W jakim towarzystwie będą prezentowały się najlepiej? Już podpowiadamy.
Jeśli lubicie niebieski i chcielibyście go wprowadzić do swoich
wnętrz, warto o tym pomyśleć już na etapie wykańczania ścian.
Pamiętajmy przy tym, że nie z każdym kolorem tworzy on udane
połączenie. Istnieje jednak kilka opcji, w które możemy iść niemal
„w ciemno”. Bez względu na odcień, niebieski najlepiej czuje się
w towarzystwie bieli i szarości. Dobrze prezentuje się także w zestawieniu z jasnymi odcieniami drewna.
Niebieski i biały

To klasyczne zestawienie jest uwielbiane zarówno przez projektantów wnętrz, jak i samych użytkowników. Zawsze wygląda świeżo
i nigdy się nie starzeje, nadając aranżacji pożądanego wyrafinowania. Wyjątkowy efekt możemy dodatkowo podkreślić wykładając
jedną ze ścian białą cegłą. Naturalna jest wprawdzie materiałem
bardzo wymagającym i z różnych względów nie zawsze możemy
sobie na nią pozwolić, ale na rynku dostępne są jednak płytki betonowe i gipsowe, które świetnie ją imitują, a przy tym są cieńsze,
lżejsze i mogą występować w systemie z gotową fugą, jak płytka
Parma, którą oferuje nam firma Stegu.
Niebieski i biały działają na nas kojąco i relaksująco, toteż najlepiej takie połączenie sprawdzi się w pomieszczeniach, w których
szukamy odpoczynku.
Niebieski i szary

Takie zestawienie to absolutny top w aranżacji wnętrz! Przez wielu
uważane za duet wręcz idealny i najbardziej elegancki. Szarość
występuje tu najczęściej w roli tła. By bardziej ją wyeksponować,
warto pobawić się materiałem ściennym i jego fakturą. Świetnie
sprawdzi się wspomniany wcześniej motyw cegły, który możemy
łatwo uzyskać z pomocą płytek cegłopodobnych Boston z gotową

fugą. Do takich wnętrz najlepiej pasują proste, minimalistyczne
meble. Co więcej, połączenie szarego i niebieskiego nie musi
sprawiać wrażenia chłodnej elegancji, jak się wielu nam wydaje.
Jasny odcień niebieskiego sprawi, że wnętrze będzie bardziej pogodne i przytulne. Wystarczy błękitna sofa i trochę bieli dla rozjaśnienia pomieszczenia.

Jeśli nie boimy się odważnych decyzji, możemy pokusić się o większe
urozmaicenie w pokryciu ścian. Dobrą alternatywą dla cegły będzie
płytka imitująca kamień w odcieniach szarości, np. Sierra 3. Chcąc
mocnej wyeksponować we wnętrzu kolor niebieski, a przy tym
zrobić to w sposób niezwykle efektowny, dobrym pomysłem będzie
wykorzystanie go również na ścianie. Wystarczy, że pojawi się na
fragmencie za łóżkiem czy kanapą w formie paneli tapicerowanych,
np. Mollis, które nie tylko będą świetnie współgrały z eleganckim
kamieniem, lecz także nadadzą aranżacji bardziej przytulnego
charakteru.
Niebieski i drewno

Niebieski jest zaliczany do barw chłodnych. Jeśli jednak mamy
słabość do tego koloru, ale jednocześnie lubimy przytulne wnętrza,
warto rozważyć jego połączenie z drewnem, którego zaletą jest
zarówno naturalność, jak i neutralność, dzięki czemu pasuje do
każdego stylu wnętrz. Takie zestawienie sprawdzi się szczególnie
w aranżacjach utrzymanych w stylu nowoczesnym, skandynawskim
i rustykalnym. Poszukując trwałego i funkcjonalnego rozwiązania,
możemy udekorować jedną ze ścian lub jej fragment kamieniem dekoracyjnym Timber Wood, który w swojej strukturze perfekcyjnie
odwzorowuje najdrobniejsze detale charakterystyczne dla naturalnej
deski, takie jak np. subtelne sęki oraz lekką chropowatość.

Niebieski to kolor, który poprawia naszą koncentrację. W czasach,
kiedy obserwujemy znaczny wzrost możliwości technologicznych,
ważne jest, aby miejsca, w których spędzamy dużo czasu, sprzyjały
naszemu dobremu samopoczuciu i spokoju ducha. Coraz częściej
dom to również nasze miejsce pracy. Barwa nieba pozwoli nam
odnaleźć balans pomiędzy tymi dwoma sferami – wprowadzi harmonię, ale i motywację do dalszego działania.
v www.stegu.pl
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tel.: 796 351 499

Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom 140 m kw w Żarach,

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

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

Cena: 1.290 tys. PLN.

Cena: 450 tys. PLN.

gm. Krzeszowice, działka 14 a,
przepiękne miejsce.

Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.
Cena: 719 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw w Filipowicach,
działka 13 a.
Cena: 319 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w spokojnym
miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach,
gm. Liszki.
Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym
widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w Tenczynku o powierzchni
całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
zadbany dom o pow. 240 m kw na
działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
Dom 120 m kw w Myślachowicach, działka 3 a. Cena: 245 tys. PLN.
Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 60 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
Dom 70 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 380 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
19. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
20. 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
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

13

Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
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.
37. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.

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

Nowa cena: 149 tys. PLN.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w zacisznym
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,
gm. Alewrnia.
Cena: 139 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Cena: 380 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 100 m kw
plus warsztat 120 m kw
w Zabierzowie, działka 3 a.
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna posesja w Czułowie
- dom o pow. 240 m kw,
działka 60 a.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom ok. 300 m kw
Tenczynku, położony na pięknie
zaaranżowanej działce 14 a.
Cena: 1.370 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w pięknym
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie
gm. Krzeszowice.
Cena: 399 tys. PLN.

Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
59. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w
Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
60. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.
Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
61. Działka usługowo budowlana, w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770
m kw. Wydane warunki zabudowy (WZ) na budynek handlowo usługowy z częścią
mieszkalną.Cena: 1.200 tys. PLN.
62. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
63. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.
64. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
65. 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.
66. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
67. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
68. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).

Cena: 950 tys. PLN.

69.
70.
71.
72.

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw w stanie surowym
w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne
miejsce, rozległe widoki.
Cena: 249 ty. PLN.

Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW
73. Dół domu w Krakowie - Bieżanów, okolice ul. Sucharskiego, dla max 10
osób. 5 pokoi dwuosobowych, kuchnia, łazienka z prysznicem. Cena dotyczy
2 osób (pokój dwuosobowy), powyżej pół roku najmu, obejmuje wszystkie
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. 1000 zł / m-c / 2 osoby
74. Dwa pokoje 3-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazienka w Rudawie gm.
Zabierzów. W cenie media i ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc.
Cena 1350 zł / m-c / za 1 pokój 3 osobowy
75. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób.
Cena: 800 zł/m-c.
76. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
77. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

POSZUKUJEMY DOMÓW
DO ZAMIESZKANIA LUB REMONTU
tel. 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
Wokół książki „Dom z dwiema wieżami” autorstwa
Macieja Zaremby Bielawskiego. Zapowiedź spotkania
Maciej Zaremba Bielawski (ur. 1951) – wybitny szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia, publicysta dziennika Dagens Nyheter. Z Polski wyjechał w 1969 r. Autor m. in. książek: „Polski hydraulik
i inne opowieści ze Szwecji” (2008), „Higieniści. Z dziejów eugeniki” (2011), „Leśna mafia. Szwedzki
thriller ekologiczny” (2014). Laureat wielu nagród m.in. Akademii Szwedzkiej i Wielkiej Szwedzkiej
Nagrody Literackiej, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lund. Za najnowszą książkę – „Dom
z dwiema wieżami” (2019) Maciej Zaremba Bielawski, wraz z autorem przekładu Mariuszem Kalinowskim otrzymali Nagrodę im. R. Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2019.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie z Autorem, które poprowadzi
dr hab. Katarzyna Bazarnik - literaturoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej, badaczka twórczości Jamesa Joyce’a, współtwórczyni
liberatury. Z uwagi na trwający stan epidemiczny, nie jest
jednak na tę chwilę możliwe określenie terminu spotkania.
Powiadomimy o nim niezwłocznie.
„Dom z dwiema wieżami”, opowiada historię miłości i małżeństwa rodziców autora: Oskara Bielawskiego - lekarza wojskowego, reformatora psychiatrii i Elżbiety (Lili), z domu Immerdauer - lekarki, urodzonej w przedwojennych Krzeszowicach.
Trudne losy rodziny Bielawskich w bolesny sposób splatają się
z losami naszego miasteczka.
Ze strony wydawcy (www.karakter.pl): „Maciej był dumny
z rodowego herbu i przodka, który zwyciężył pod Grunwaldem.
Kiedy miał siedemnaście lat, usłyszał od matki: „Wyjeżdżamy.
Jestem Żydówką”. Był grudzień 1968 roku, a on poznał właśnie
pierwszą z wielu tajemnic swojej rodziny. „Dom z dwiema
wieżami” to fascynująca próba rekonstrukcji rodzinnej historii,

KRZESZOWICE

która dotąd pełna była przemilczeń. To rzecz o rodzicach – ojcu,
reformatorze polskiej psychiatrii, piłsudczyku, jeńcu oflagu,
matce – oddanej pracy lekarce pochodzącej z zasymilowanej
rodziny żydowskiej. O dziadkach, o pewnym upadłym dworku,
kolei transsyberyjskiej i uliczkach przedwojennych Krzeszowic
i Tarnowa. (…) W opowieści Macieja Zaremby Bielawskiego historia, nawet ta znana, nie jest wcale oczywista i odsłania gorzkie
paradoksy. Autor opisuje splot żydowskich i szlacheckich losów,
przygląda się różnym obliczom etosu rycerskiego, zastanawia
się nad źródłami polskiej ideologii narodowej i antysemityzmu.
Jego wielostronna – szlachecka i żydowska, polska i szwedzka
– perspektywa sprawia, że jest to refleksja świeża, wnikliwa,
a zarazem pełna zaangażowania.
Niewiele jest książek, które w tak poruszający sposób obejmują
cały ogrom ludzkiego doświadczenia – od pierwszych erotycznych inicjacji, poprzez młodzieńcze transgresje, decydujące
życiowe decyzje, po mierzenie się z rodzinnymi traumami, lękiem
i wypartą historią. W brawurowo napisanym „Domu z dwiema
wieżami” mieści się wszystko: powaga i groza, humor i autoironia, powściągliwość i liryzm. I ocalająca moc literatury”.

TRZEBINIA

ZAJĘCIA ONLINE W CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH
W związku z zaistniałą sytuacją od początku kwietnia część zajęć przenosimy do
Internetu.
BALET
Prowadzenie: Anna Szewczyk
Sposób przeprowadzenia zajęć:
Filmy instruktażowe przesłane przez Instruktora
Cena karnetu za zajęcia:
1 raz w tygodniu – 42 zł / msc; 2 razy w tygodniu – 70 zł / msc
3 razy w tygodniu – 95 zł / msc
Wpłaty wyłącznie na konto bankowe CKiS:
51 1540 1115 2014 6080 4800 0001

NOWY KANAŁ TCK NA YOUTUBE
W związku z obecną sytuacją proponujemy wesołe spotkania w sieci. Na nowym kanale
"Flash TCK" na YouTube bit.ly/flash_tck znajdziecie propozycje wspólnych działań
w wirtualnym domu kultury. Będziemy tam prezentować rózne formy aktywności
kulturalnej: koncerty online, zajęcia artystyczne, plastyczne, szachowe, taneczne
itp. Planujemy także konkursy z cennymi nagrodami. Liczymy na wasze pomysły.
Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.

FOTOKLUB KRZESZOWICKI
Prowadzenie: Andrzej Wojciech Dworaczek
Sposób przeprowadzenia zajęć:
Transmisje na żywo w grupie na portalu Facebook
Składka członkowska: 30 zł / msc
Wpłaty wyłącznie na konto bankowe CKiS:
51 1540 1115 2014 6080 4800 0001
VERSO
Prowadzenie: Anna Dijuk
Sposób przeprowadzenia zajęć: czat wideo w Messengerze
Koszt zajęć: bezpłatne
TEATR ROZRYWKI (DOROŚLI)
Prowadzenie: Anna Dijuk
Sposób przeprowadzenia zajęć: czat wideo w Messengerze
Koszt zajęć: bezpłatne • www.ckiskrzeszowice.pl
KWIECIEŃ BEZ PCHLEGO TARGU
Kwiecień - w ostatnich latach to właśnie w tym miesiącu, w okolicy Wielkanocy,
przygotowywaliśmy dla Was wiosenną edycję "Pchlego Targu Po Sąsiedzku". Wydarzenie to
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, którzy mają okazję by na
krzeszowickim rynku wymienić, sprzedać lub oddać niepotrzebne rzeczy w dobrym stanie.
Jeśli pogoda nam sprzyja, w pchlich targach bierze udział nawet ponad 50 wystawców,
którzy rozstawiają przy fontannie stojaki z ubraniami, książkami, płytami i wieloma
innymi ciekawymi przedmiotami.
Niestety, w tym roku wiosenna edycja, zaplanowana na 26 kwietnia, nie
odbędzie się. Mamy za to nadzieję, że jesienią spotkamy się już zgodnie
z planem oraz z całą masą rzeczy, których nie udało się wystawić teraz.
tekst: Agnieszka Szczuka-Ciapała • www.ckiskrzeszowice.pl

„Tajemnica mojej wyobraźni” do 30 czerwca
Konkurs plastyczny "Sztuka osób niepełnosprawnych" przedłużony do 30 czerwca br. W związku z zawieszeniem zajęć w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych
domach samopomocy termin zgłaszania prac w ogólnopolskim konkursie plastycznym "sztuka osób niepełnosprawnych", który w tym roku odbywa się pod hasłem "Tajemnica
mojej wyobraźni" przedłużony zostaje do 30 czerwca.
Do udziału zapraszamy uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów
pomocy społecznej. Prace nagradzane będą w pięciu kategoriach: malarstwo
i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja
oraz fotografia. Prace można składać w oddziałach, w przypadku placówek
z terenu Województwa Małopolskiego w siedzibie Oddziału Małopolskiego
PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).
Organizowany od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ubiegłoroczna edycja, której
towarzyszyło hasło „Podróże moich marzeń”, zgromadziła prawie 2000 prac.
Były one oceniane przez znanych i cenionych artystów plastyków, historyków

sztuki i etnografów. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
sztuka.pfron.org.pl
Patronat nad wydarzeniem objęły dwie instytucje: Narodowe Centrum Kultury
i Muzeum Narodowe w Warszawie. Patroni medialni to magazyn „Integracja”
oraz portale SwiatGluchych.pl i Niepełnosprawni.pl.

Prace plastyczne można składać do 30 czerwca w oddziałach wojewódzkich
PFRON. W przypadku placówek z terenu Województwa Małopolskiego w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).
W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: krakow@pfron.org.pl.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook`u, gdzie pojawiają się
aktualne informacje: www.facebook.com/MalopolskiPFRON/
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LEOŚ

Nie wiadomo w jaki sposób stracił wzrok. Nie widzi zupełnie nic, ale nie przeszkadza mu to w funkcjonowaniu. Po zachowaniu widać, że kiedyś mieszkał w warunkach domowych. Zachowuje czystość, chodzi na smyczy (ciągnie jak parowóz:)). Bardzo pozytywny pies, ale widać, że tęskni za
domem. Popiskuje cichutko i nasłuchuje ludzkich kroków... Leoś ma ok. 6-7 lat, waży 16 kg. Czeka na
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.
Przygarnie Ktoś niewidomego Leosia?

SAMBA

Pokocha Ktoś młodziutką i uroczą czarnulkę? Wesoła, rezolutna, serdecznie nastawiona do ludzi
i innych psów. Najchętniej to nie schodziłaby z ludzkich kolan. Brakuje jej jeszcze obycia, ale jest
ciekawa świata i chętna do poznawania go. Samba ma około roku, waży 8 kg. Czeka na dom w naszym
fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa) Tel. 783553197.

MALTA (W RADYSACH GALINA)

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

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

SPÓJNIK

Spójnik to pogodny, uśmiechnięty, radosny psiak, który trafił do nas bardzo zaniedbany. Miał
brudną, szorstką, suchą sierść z wyleniałym grzbietem. Obecnie po pasożytach nie ma już śladu,
psiak z dnia na dzień jest coraz piękniejszy. Spójnik waży ok. 12-13 kg, powinien trochę więcej - ok.
14 kg. Niedługo będzie :) Psiak jest niesamowicie towarzyski. Bardzo zwraca uwagę na opiekunów,
cieszy się z każdego gestu skierowanego w jego stronę. Ładnie chodzi na smyczy, jest czystym
zwierzakiem. Psiak jest młodziutki; możliwe, że nie ma jeszcze 1 roku, zachowuje się jak szczenię.
Bardzo prosimy o dobry i kochający dom dla Spójnika.

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby •
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

DZIDZIULKA

Dzidziulka to cudowna, wspaniała, kochana, przemiła sunia, bardzo oddanana człowiekowi, towarzyska..Uwielbia się przytulać, jest wpatrzona w człowieka jak w obrazek, jest niezwykle urocza.
Dzidziulka co chwilę wystawia brzuszek do głaskania, jest jak szczeniątko choć ma około 4-5 lat.
Sunia w tej chwili waży około 25-27 kg, to jej właściwa masa ciała. Pięknie chodzi na smyczy, jest
super kochana i urocza. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla tej niesamowitej dziewczynki.

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

ZBYSIO

Zbysio jest malutkim, starszym pieskiem, ma znacznie powyżej 10 lat, waży około 8-9 kg. To pokojniutki, kochany, cichy i grzeczny zwierzak. Potrafi chodzić na smyczy. Nie sprawia żadnych problemów choć widać, że źle czuje się w schronisku. Piesek większość dnia spędza odpoczywając,
aktywuje się podczas spacerów i jedzenia. Dzielnie znosi zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne.
Dobrze współpracuje z opiekunami. Będzie jeszcze pięknym maluszkiem, potrzebuje jedynie by
ktoś o niego zadbał. U nas Zbysio otrzymuje jedynie krople do oczu. Wyniki badań ma całkiem
dobre. Widzi, choć słabiej niż zdrowy psiak, ale bardzo dobrze radzi sobie podczas spacerów.
Młodość już zanim, obecnie dopadł go schyłek życia z typową dla psiaków niedołężnością, ale
Zbysiulek jest malutki i z pewnością nie będzie dla nikogo uciążliwy. Bardzo prosimy o dom dla
tego uroczego maluszka.

UWAGA!
Dowieziemy zwierzaka do nowego domu! Działamy w trybie interwencji i możemy to robić
mimo obecnej sytuacji. Nasze schronisko jest czynne od 10.00 do 17.00 od poniedziałku
do soboty, zapraszamy chętne osoby do nas, ale zachęcamy do wczesniejszego kontaktu tel. 793 993 779 przed adopcją (smsów nie otrzymujemy). Schronisko znajduje się
w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (ok. 40 km od Krakowa).
Nasze zwierzaki mają komplet szczepień, są odrobaczone, odpchlone oraz zaczipowane.
Sa przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma
od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na
zewnątrz.
www.schorniskopsiepole.pl
Zwracamy się o wsparcie poprzez przekazanie naszym zwierzaczkom karmy w puszkach dla kociąt i szczeniąt oraz dla staruszków. To zwierzaki, które mają szczególne potrzeby i za
każdą przekazaną puszkę będziemy niezmiernie wdzięczni.
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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.
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Informacje, Reklamy
KREDYT KONSOLIDACYJNY

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!

PROSTA DROGA
DO KONSOLIDACJI
Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3
12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00

RRSO 10,46%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Prosta
konsolidacja” wynosi 10,46%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):
72 021 zł, całkowita kwota do zapłaty: 105 252,58 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99%,
całkowity koszt kredytu: 33 231,58 zł (w tym prowizja: 0 zł, odsetki: 33 231,58 zł),
97 miesięcznych rat (w tym 96 równych rat w wysokości 1085,09 zł, ostatnia rata:
1083,94 zł). Kalkulacja została dokonana na 13.11.2019 r. na reprezentatywnym
przykładzie. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 zł. W ramach promocji nie można
konsolidować zobowiązań zaciągniętych w Alior Banku. Ostateczne warunki kredytowania
zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności
pierwszej raty. Regulamin promocji oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku
SA i na www.aliorbank.pl.

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!

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

JEDNA APLIKACJA
GOTOWA IZOLACJA!
Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,
stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie
owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,
hale wielkoi małometrażowe
i wiele, wiele innych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

