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Zero Waste – moda
czy konieczność
– wywiad z Ullą Pałką – popularną blogerką, recenzentką kulinarną, felietonistką „Gwarka” oraz
propagatorką idei zero waste
- Przyszło nam żyć w bardzo
niepewnych czasach i mierzyć
się z nową rzeczywistością.
Nic ju ż chyba nie będzie
takie samo, nawet jeśli uda
nam się zapanować nad pandemią. My ludzie cierpimy,
żyjemy w strachu, ale jednocześnie Ziemia, środowisko,
ży we organizmy współistniejące z nami na tej planecie
odczuwają teraz wielką ulgę
– zmniejszył się smog, ilość

wydzielanych spalin, nastąpił
ogólny spadek zanieczyszczeń
i emisji gazów cieplarnianych,
z aost r z ono oc h ronę na d
wieloma gatunkami zwierząt,
a mnóstwo nas zastanawia się
nad koniecznością wprowadzenia indywidualnych zmian
w podejściu do przyrody…
- Oj tak, patrząc na treści w mediach społecznościowych mamy
teraz „wielkie bum” na organizo-

F.H.U.T. „ROKO”
Profesjonalne
układanie kostki
granitowej:
• Podbudowy
• Drogi dojazdowe
• Chodniki
• Tarasy
• Parkingi
• Schody
Oferujemy szeroki
wachlarz usług
brukarskich
i montażowych

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

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?

Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523

Zapraszamy:
pn. - pt. 9 00 - 17 00
sob.
9 00 - 13 00

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje

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

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

KREDYTY NA
TWOJE POTRZEBY
gotówkowe
konsolidacyjne
z ubezpieczeniem

CA Express
Credit Agricole

tel. 690 838 909
Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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Dobór soczewek okularowych m.in.:
progresywnych, biurowych, dla kierowców,
przeciwsłonecznych z korekcją

Tynk silikonowy

Profesjonalny dobór opraw

Ecoside

Pn - Czw: 9.00-17.00, Pt: 9.00-19.00, Sb: 9.00-13.00

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny
lek. med. Jolanta Hess
Pn 14.00-17.00, Wt. 9.00-12.00, Śr 14.00-17.00, Pt 16.00-19.00

ul. I. Daszyńskiego 9, 32-065 Krzeszowice
I piętro, budynek poczty
ZAPRASZAMY!!!

25 kg

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I
BOLIX oraz KNAUF
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

ZERO WASTE – MODA CZY KONIECZNOŚĆ

wanie balkonów, każdego skrawka ziemi. Obsadzamy je kwiatami, warzywami… Jeśli chodzi o globalne zmiany i zero waste, no cóż, mam
nadzieje, że ten trend nie zaniknie i będzie się miał nadal dobrze,
bo to pomoże tez naszej planecie :), dlatego porozmawiajmy o tym.

- Co możemy robić na co dzień? Zdradź nam swoje sposoby na
„nie marnowanie”, przede wszystkim żywności, ale nie tylko…

- Nim pójdziesz na zakupy, popatrz co masz w domu, czego potrzebujesz. Nie kupuj niczego, co może się zmarnować. Pamiętaj
- Już przed nadejściem „ery koronawirusa” wiele osób zaczęło wydajesz wtedy swoje zarobione pieniądze, a mogłabyś wydać je na
wprowadzać do swojego życia ekologiczne rozwiązania, przy- coś innego – kino, koncert. Idąc na zakupy mam plan, co ugotuję
jazne środowisku pomysły. Zapanowała na taki styl życia swoista na kolejny dzień dla rodziny. Nie kupuję pod wpływem chwili, no
moda… Jednak jest to przecież trend spowodowany ważnymi dobra, to też się zdarza :), ale coraz, coraz rzadziej. Bo promocje też
są dla ludzi, ale pamiętajmy - z umiarem.
przesłankami…

Dla osób mających swój własny „kawałek ziemi” – polecam kompostownik. Potrzebujemy trochę miejsca w ogrodzie, w którym możemy
z desek złożyć cztery ściany, bez podłogi i bez przykrycia. Bez
- „Zero waste” w dosłownym tłumaczeniu „zero marnowania”, podłogi, bo soki, które się pojawią z kompostu, wsiąkną w ziemię,
nie dotyczy tylko racjonalnego wykorzystywania żywności, ale a nie będą nam wpływać na kompost. Do kompostu możemy wrzucić
wszystkie zielone odpady z domu, ważne, by nie były spleśniałe.
wszelkich zasobów…
Dobrze by było, aby nie znalazły się tam skórki owoców pryskanych
- Wszelkich, czyli wyłącz światło, gdy go nie potrzebujesz,
chemią. Możemy też do niego dodawać ściętą trawę. Ja teraz testuję
myjąc zęby zakręć kurek z wodą, segreguj śmieci – żeby można
opcję z dżdżownicami kalifornijskimi, które winny szybciej przebyło odzyskać z nich surowce. Przecież to wszystko nie bierze się
rabiać nasze składniki na hummus. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
z powietrza.
- Bardzo istotne jest zmienianie świadomości młodych ludzi w za- Jedni moją tu na uwadze ekonomię i swój domowy budżet, inni
kresie ekologii, mam jednak wrażenie, że to często młodzi mogliby
troskę o środowisko, najwięcej z nas bierze obydwie te przesłanki
uczyć starszych przyjaznych środowisku zachowań…
pod uwagę…
- To jest różnie, bo znam młode osoby, które nie myślą o wyłą- Mam taką nadzieję, że patrzymy na te dwa czynniki razem!
czeniu światła…, a co to za różnica, że się świeci? Ostatnio miałam
sytuację w sklepie, gdzie młodziutka kasjerka moje trzy wzięte
- Oczywiście, że tak! Patrzmy na to jak żyjemy, co jemy i jak możemy
oszczędzać zasoby naszej planety! Tak, tak planety… to co robimy
dzisiaj, zrobiliśmy wczoraj, odbije się na naszej przyszłości.

luzem pomarańcze, spakowała
do reklamówki. Ja na to, że
proszę zabrać tą reklamówkę, ja
jej nie potrzebuję. Na to padło
– ale ona jest darmowa! Tak darmowa dla mnie, ale nie dla
środowiska – to kolejny kawałek
plastiku, który będzie się rozkładał latami… A ja te trzy pomarańcze zmieszczę do kieszeni.
Jak sama widzisz, tacy młodzi
też są. Oczywiście starsi ludzie
pamiętają czasy, gdy reklamówek
nie było i bardzo często od zawsze Na zdjęciu: Ulla Pałka
chodzą ze swoimi torbami, reklamówkami. Ale też potrafią pakować
zapakowane w folię owoce do kolejnej torebki, bo czemu nie, jak
są darmowe… Sądzę, że wszystkim nam się przyda chwila refleksji
nad tym co i jak robimy. Szanujmy to, co mamy koło siebie, to na
co wydajemy nasze pieniądze.

- Mieszkasz w Krzeszowicach, pracujesz w Krakowie, jeździsz
po świecie. Czy uważasz, że w naszym społeczeństwie następują
już globalne zmiany w podejściu do idei zero waste, czy raczej są
to na razie sporadyczne ukłony w stronę ekologii?

- Ogólnie patrząc, idzie w dobrą stronę, a potem jedziesz i widzisz
śmieci w lesie..., bo tak prościej…, więc jeszcze dużo czasu minie,
nim to się skończy.
- Czy czytelnicy „Gwarka” mogą liczyć na Twój kolejny przepis
„zero westowy” – w wydaniu styczniowym mieliśmy przyjemność
zapoznać się z przepisem na mafiny brokułowe :) Pyszne! Jak może
pamiętasz, jestem od lat zdeklarowaną wegetarianką, proszę więc
o przepis wege :), tym bardziej że idea wegetarianizmu ma się coraz
lepiej, a ostatnio nawet Magda Gesler, słynąca z preferowania dań
mięsnych, mówiła o tym, że chce wprowadzić do swojej kuchni
więcej dań wegetariańskich, a ograniczyć te mięsne, mając na
względzie zdrowie…
- Tak, teraz bazuję na wiosennym menu i w moim też pojawia się
coraz więcej wege dań!

- Dziękuję za rozmowę i zapraszam Czytelników na str. 9, gdzie
od lat gości Ulla i jej pyszna „Kuchnia na wzgórzu”.
v Rozmawiała: Sylwia Mossakowska

Ulla o sobie: Pracownik biurowy, matka dwójki dorosłych dzieci, opiekunka trzech psów i czterech kotów. Uwielbiam gotować i dzielić się przepisami. Kocham
wstawać, gdy wszyscy jeszcze w domu śpią, a ja wtedy mogę spokojnie przygotować się do kolejnego dnia.

Wegańskie zamienniki skóry – co nosić?
Branża modowa wcale nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy nie przejmują się ekologią.
Świadomych konsumentów jest coraz więcej a ich wymagania rosną. Coraz częściej chcą ubierać
się zgodnie z własną ideologią i wartościami. Weganizm, ekologia, czy ochrona środowiska to już nie
są puste hasła. Coraz więcej osób angażuje się w poprawę stanu naszej Planety. Branża modowa
także musi za tym nadążyć. Co w takim razie z przyszłością wyrobów skórzanych?
WOJEWODA MAŁOPOLSKI URUCHOMIŁ
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

Przez długi czas wyroby skórzane cieszyły
się popularnością. Uznawano je za trwałe,
wysokiej jakości produkty. Na osoby, które
odmawiały noszenia na sobie zwłok zwierząt
patrzono jak na dziwolągi. Na szczęście to
się zmieniło wraz ze stale rosnącą świadomością społeczeństwa. Coraz więcej osób wybiera produkty wegańskie, także jeśli chodzi
o modę i kosmetyki.
Czy wegańskie ubrania zawsze są eko?

W branży modowej wciąż pojawiają się liczne
pytania na temat wegańskich odpowiedników
skóry. To alternatywa dla skór naturalnych,
która ma na celu zaprzestanie okrucieństwa
względem zwierząt. Czy to rozwiązanie jest
równie dobre dla naszej Planety?

Produkcja jakiegokolwiek przedmiotu nieuchronnie wiąże się z kosztami środowiskowymi. Co prawda, wegańska skóra nie
rani zwierząt, ale często uderza w środowisko,
ponieważ jest tworzona z plastiku. Poszukując zamiennika skóry naturalnej najczęściej trafimy na materiał tekstylny powleczony
poliuretanem lub polichlorkiem winylu. Nie
brzmi to najlepiej, ale na szczęście są też inne
rozwiązania…
Alternatywa zdrowa dla środowiska

Na ratunek naszej Planecie przychodzą naukowcy, który aktywnie opracowują nowe rodzaje skór wegańskich, w celu zwiększenia
ich przyjazności dla środowiska. Interesującą
propozycją jest jedwab pochodzący z prze-

tworzonych plastikowych butelek. Innym
pomysłem jest tkanina bambusowa.

Bambus fantastycznie sprawdza się jako
„składnik” ubrań. Co ciekawe, bambus nie
wymaga sztucznych nawozów a na dodatek
sam się regeneruje. Z bambusowej tkaniny
można zrobić praktycznie wszystko a proces
produkcji jest w 100% animal cruelty-free.
Polska również ma na swoim koncie ciekawe
odkrycia w dziedzinie wegańskich materiałów. Polska marka Bio2Materials opracowała technologię produkcji skóry wykorzystując wytłoczyny z jabłek. Ale to nie
wszystko! Branżę modową podbija również
ananas!

Z liści ananasa pozyskuje się jego włókna,
które zazwyczaj pozostawiane są na plantacji, gdzie giną. Produkcja skóry z ananasa
jest ekologiczna, a na dodatek produktem

ubocznym jest biomasa, której używa się jako
nawozu organicznego.
Dlaczego warto nosić wegańskie
ubrania?

Mogłoby się wydawać, że do noszenia wegańskich ubrań nie trzeba nikogo przekonywać.
Nic bardziej mylnego, na świecie wciąż jest
dużo zwolenników wyrobów z naturalnej
skóry. Niekoniecznie przemawiają do nich
argumenty mające na celu zadbanie o los
zwierząt a także środowiska. Pocieszający
może być jednak fakt, że dawniej grupa zaangażowanych w ochronę dobra Planety, była
niewielka. Dzisiaj – jest nas coraz więcej.
v www.centaurus.org.pl

Zwierzątom będącym pod opieką fundacji 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 lub dokonując darowizny z tytułem DLA ZWIERZĄT
na konto: PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350 Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław
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OGRODZENIE WYKONUJE

CENTRUM OGRODZEŃ

ogrodzenia: panelowe,
metalowe, drewniane, betonowe

CENTRUM OGRODZEŃ

ul. Księdza Mądrzyka 2, 32-067 Tenczynek

533 622 776
zamowienia.ogrodzenia@gmail.com

www.ogrodzenia-centrum.pl

WNĘTRZA PEŁNE ROŚLIN–

sposób na kontakt z naturą bez wychodzenia z domu
Epidemia COVID-19 sprawiła, że musieliśmy pożegnać dawne aktywności i uskutecznić nowe, które można wykonywać w obrębie czterech ścian. Maraton serialowy, robótki ręczne, nauka języków, wypiekanie coraz to nowszych ciast i chlebów – zapewne próbowaliśmy już wielu możliwości. Jednak
jakkolwiek kreatywni byśmy nie byli, w końcu zaczyna nam brakować beztroskich spacerów, czytania na ławce w parku albo po prostu dotlenienia
się. Czy możemy jakoś temu zaradzić? Częściowo tak – po prostu zamiast wychodzić na „łono natury”, zaprośmy naturę do swojego domu!
Hipsterskie monstery, paprotki z rodowodem z PRL-u, pióropuszowe draceny albo minimalistyczne sukulenty to przykład roślin
doniczkowych, którymi chętnie ozdabiamy swoje mieszkania.
Zieleń w takim wydaniu nie tylko ożywia aranżację, ale także
sprawia, że nawet w betonowych ścianach czerpiemy z dobroci
natury. Rośliny w czterech kątach mogą polepszyć obecną jakość
życia i zrobić wiele dla naszego zdrowia, działając regenerująco
i dotleniająco. Skąd to wiemy?
Wsparcie terapeutyczne od zaraz

W 1989 roku naukowcy z NASA zbadali wpływ roślin na czystość powietrza. Okazało się, że istnieją gatunki pochłaniające
chemiczne zanieczyszczenia, które codziennie wdychamy razem
w powietrzem (amoniak, benzen, ksyleny, trichloroetylen i aldehyd mrówkowy). Efektem badań było stworzenie listy 18-stu
powszechnie znanych roślin doniczkowych, które oczyszczają
powietrze. W gronie „wspaniałych” znalazły się m.in. begonie,
anturia, skrzydłokwiaty, złocienie, a także palmy, bluszcze, diffenbachie, zielistki, figowce i draceny. Ale to nie koniec prozdrowotnego charakteru kwiatów. Działają także dotleniająco –
wszystko za sprawą fotosyntezy. Rośliny wydalają tlen i pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza, jednocześnie je nawilżając.
– Takie naturalne „odkażacze” powietrza świetnie sprawdzą się
w pomieszczeniach, w których pracujemy, ale i w tych, w których
wypoczywamy. Również w sypialni – musimy tylko pamiętać
o wybraniu odmian funkcjonujących w trybie nocnym, tzn. wydzielających tlen, kiedy śpimy – wśród nich są na przykład sukulenty – opowiada specjalistka związana z marką KiK.
Do wyboru, do koloru

Szeroka paleta domowych roślin sprawia, że każdy znajdzie coś
dla siebie – zarówno koneser gatunku, jak i osoba, która szuka
okazów o minimalnych wymaganiach pielęgnacyjnych. Warto
pomyśleć także o „ubraniu” ich w doniczkę i to nie byle jaką!
W końcu razem z kwiatami będą tworzyć ozdobę salonu, sypialni czy jadalni. Dodatki dają wiele możliwości aranżacyjnych
– do jednego gatunku będą pasowały plecione osłonki utrzymane
w rustykalnym klimacie albo sznury-koszyczki do podwieszenia

na suficie, inne odnajdą się idealnie w nowoczesnych betonowych
donicach, a jeszcze inne – na przykład zioła – w soczyście kolorowych osłonkach.

– Urban jungle to mocny trend, który przybiera na sile już od
kilku lat, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Dorośli, którzy
jeszcze niedawno byli zbuntowanymi nastolatkami i wychowali
się z meblościanką z PRL-u oraz kwiatkami w plastikowych
doniczkach w domu rodzinnym, teraz sami ozdabiają swoje
mieszkania roślinami. Czasami domowa dżungla rozrasta się
na wszystkie pomieszczenia, a na regałach i parapetach brakuje
wolnego miejsca na kolejny upolowany okaz – zauważa ekspertka
marki KiK i dodaje: oprócz samej rośliny ważna jest jej oprawa –
doniczka, osłonka, koszyk. Modne są zwłaszcza nietypowe rozwiązania – kolekcja roślin w doniczkach o różnych rozmiarach,

kolorach i fakturach, umieszczanie ich na specjalnych półeczkach
w kształcie plastra miodu, a także osłonki z nietypowych materiałów, jak beton, metal czy drewno.
Kwiaty z odzysku albo wyhodowane z własnej szczepki to kolejny
dobry pomysł – nie tylko ozdobią przestrzeń, ale także przyniosą
sporo satysfakcji. Ten sposób wykorzystywały także nasze babcie
i mamy, aby przemycić do domu trochę natury. Warto spróbować!
A nuż domowa uprawa kwiatów przerodzi się w pasję!
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Cambron K. : Motyl i skrzypce
Adele von Bron, utalentowana skrzypaczka,
poświęciła wszystko, żeby ratować ostatnich
wiedeńskich Żydów. Kiedy na polecenie własnego
ojca, wysokiego rangą generała Trzeciej Rzeszy,
trafiła do obozu w Auschwitz, jej piękny świat legł
w gruzach. Przerażającą codziennością stały się
głód, strach i cierpienie.

CZARNE ZŁOTO
Mało kto wie, że u podnóża zamku wydobywany był niegdyś węgiel. Było to wiele lat
po tym, jak zamek opustoszał. Do dziś szlak
rudniańskiego górnictwa znaczą hałdy ziemi
porośnięte drzewami oraz zapadłe sztolnie.
Zanim powstała tam kopalnia,
pewien ubogi chłop imieniem
Kajdas poszukiwał wokół zamku
złota i klejnotów. Jego rodzinie
źle się wiodło. Cierpieli z powodu
głodu i chłodu. Zbliżała się zima,
a oni nie mieli pieniędzy.

czony i zniechęcony wrócił do
domu, zabierając jednak ze sobą
garść owych kamieni.

Kiedy Kajdas pokazał je żonie,
ta ze łości i rozczarowania
rzuciła je w dogasające palenisko. Po chwili ogień rozKajdas miał nadzieję znaleźć błysnął z wielką siłą, a w chacie
skarb, który pozwoliłby na po- zrobiło się ciepło i jasno. Rolepszenie życia rodziny. Kopał dzina zrozumiała, że to co
w wielu miejscach, ale bez- znalazł Kajdas było wielkim
owocnie. Pewnego razu, gdy skarbem nie mniej cennym od
miał już zaprzestać poszukiwań złota i klejnotów. Odtąd w domu
jego uwagę zwrócił czarny kruk, Kajdasa było zawsze ciepło,
który bacznie przyglądał się Kaj- a sprzedawany węgiel zapewnił
dasowi z zamkniętej baszty. Po rodzinie dobrobyt.
chwili kruk sfrunął na ziemię
i zaczął ją dziobać. Kajdas uznał
v Barbara Miler
to za znak i począł kopać w tym
i Magdalena Stokłosa
miejscu. Znalazł tam tylko
kl. III b SP w Tenczynku
czarne, lśniące kamienie. Zmęrok szk. 2019/2020

"OD KOBIET
DLA KOBIET"

zobacz poruszający SPOT i poznaj
Urszulę Brzezińską-Hołownię, żonę
kandydata na Prezydenta RP:

Cussler C., Scott J. : Nożownik
Jest rok 1911, a Isaac Bell ma na celowniku nowe
śledztwo. Jego zleceniodawca nakazał mu odnaleźć
pewną młodą kobietę, Annę Pape, która uciekła
z domu, by zrealizować swoje marzenie o karierze
aktorki. Widok zwłok poszukiwanej wywołuje
w doświadczonym śledczym Agencji Detektywistycznej Van Dorn autentyczny, głęboki szok.
Wtedy też Bell obiecuje sobie, że za wszelką cenę
dotrze do mordercy.

Faliński M., Kozubal M. : Operacja Rafael
Major Łodyna, jeden spośród oficerów polskiego
wywiadu, jedzie do Bagdadu. Ma zweryfikować
prawdziwość informacji dotyczących lokalizacji
„Portretu młodzieńca”, obrazu Rafaela Santi. Arcydzieło zniknęło z kraju podczas II wojny światowej.
Wszystko wskazuje na to, że w 1990 roku w posiadanie obrazu weszli iraccy żołnierze. Niestety,
Łodyna u celu odkrywa, że jego informator jest już
martwy, a na miejscu trwa skomplikowana i bardzo
niebezpieczna gra wywiadów.

Schmitt E.E. : Felix i niewidzialne źródło
Czasem by odnaleźć sens życia, trzeba wrócić
do źródeł swojego istnienia. Jego imię znaczy
„szczęśliwy” – Felix wie to od mamy, Fatou, która
mieszka w Paryżu i prowadzi kawiarnię, ale pochodzi z Afryki i ma moc nadawania znaczeń, bo
widzi i rozumie więcej. Felix o swoim szczęściu nie
myśli do czasu, gdy pewnego dnia wszystko w jego
życiu się zmienia.

Czornyj M. : Grób
W lesie pod Gdańskiem robotnicy odkrywają
masowy grób. Wiele wskazuje, że to albo cmentarzysko ofiar seryjnego mordercy sprzed lat,
albo miejsce spoczynku pacjentów poddawanych
potwornym eksperymentom przez nazistów. Zmumifikowane ciała noszą tajemnicze ślady. Śledczy
muszą je rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się grobem.

Sumliński W., Kurek E., Budzyński T.
: Powrót do Jedwabnego
Historia, którą pokazujemy, odsłania opatrzone
klauzulą tajności fakty dotyczące relacji polsko
- żydowskich, sięgające do mrocznego świata
wielkiej polityki i międzynarodowej finansjery.
To historia niezwykła i niepokojąca, demaskująca
kulisy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Holokaust długofalowej mistyfikacji zmierzającej do wyłudzenia wielomiliardowych roszczeń - i nie tylko.

Stelmaszyk A. : Mazurscy w podróży
t. 1, 2
Seria śledzi losy rodziny Mazurskich w czasie ich
wakacyjnych podróży przez europejskie miasta.
Każdy tom dzieje się w kilku krajach. Rodzina
przemierza samochodem państwa, zatrzymując
się na jakiś czas w różnych miejscach, zwiedzając
i przeżywając przy tym wiele zabawnych perypetii.

Prats L. : Hachiko. Pies, który czekał
Oto historia psa Hachikō, który codziennie odprowadzał swojego właściciela, gdy ten wychodził
do pracy. Czekał na niego każdego wieczoru na
tokijskiej stacji kolejowej. Niestety pewnego
dnia profesor nieoczekiwanie zmarł w pracy. Nie
wiedząc o tym Hachikō przychodził codziennie,
czekał w tym samym miejscu nieprzerwanie prawie
10 lat, aż do swojej śmierci.

Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zaprasza po odbiór nagród
w konkursie na wykonanie najciekawszej książki pop-up!
W ramach cyklu warsztatów „Niezwykłe i nietypowe książki” przeprowadzonych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi ogłoszono konkurs.
Cykl zajęć był częścią innowacji pedagogicznej
„Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
przeprowadzanej dla uczniów klas 1-3 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy. Wreszcie
możemy rozdać nagrody!
Zadaniem konkursowym było własnoręczne
wykonanie książki typu pop-up, czyli takiej,
w której po otwarciu pojawia się trójwymiarowy
świat. Ilustracje nie są płaskie, ale wykonane
w taki sposób, że tworzą niezwykłą, przestrzenną konstrukcję.
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, a jury
w składzie: Małgorzata Pala, Elżbieta Seweryn,
Aleksandra Socha, miało niełatwe zadanie.

Nagrody za najciekawiej wykonane książeczki
otrzymują:

W kategorii 1 klas I miejsce: Jan Wadowski za
książkę „Dlaczego lubię zimę?”, w kategorii 2
klas I miejsce: Stanisław Gęborek za książkę
„Antarktyda i jej ciekawostki”, w kategorii klas
3 I miejsce: Dawid Dziura za książkę „Sporty
zimowe”.
Przyznano także wyróżnienia, które otrzymują:
Radek Płachta, Zuzanna Piotrowska, Bruno
Szopa.
Laureatów serdecznie zapraszamy do Gminnej
Biblioteki Publicznej po odbiór nagród!

Smog sprzyja przenoszeniu się koronawirusa

https://www.youtube.com/
watch?v=ucg-6715z-E
Jak pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa
analiz i strategii w sztabie Szymona Hołowni:
- Spot "Od kobiet dla kobiet" mówi o stosunku
do kobiet więcej niż sto krzykliwych haseł wygłaszanych przez polityków z mównic sejmowych.
Dawno nie widziałam w polityce czegoś tak autentycznego. Ten film opowiada o tym, co moim
zdaniem w dążeniu do zrównania praw kobiet
i mężczyzn jest absolutnie kluczowe: o odwadze
kobiet do bycia w życiu tym kim chcą, a nie tym
kim każe im być polityka (prawicowa czy lewicowa), kościół, szkoła czy nawet ich własna
rodzina. Jeśli macie chwilę obejrzyjcie to.
Naprawdę warto.

www.holownia2020.pl

Według badań naukowców z Uniwersytetu Harvarda, mikrocząsteczki pyłów, z których złożony jest smog,
mają ścisły związek z aktywnością koronawirusa. W rejonach USA o dużym stężeniu smogu zanotowano
także zwiększoną liczbę śmiertelnych przypadków Covid 19. Wyniki badań podał portal RMF24.
Naukowcy z Harvardu, po przeanalizowaniu danych z kilku tysięcy
jednostek administracyjnych USA,
doszli do wniosku, że na obszarach
od wielu lat narażonych na smog
ryzyko śmierci przy infekcji koronawirusem wzrasta o ok. 15 procent.

Konsultant wojewódzki ds. alergologii prof. Ewa Czarnobilska tłumaczy: - Są badania, które mówią,
że smog może nie tylko zaostrzać
istniejącą astmę, ale prowadzić to
rozwoju astmy przewlekłej i obturacyjnej choroby płuc. A to są jednostki, które zwiększają ryzyko
ciężkiego przebiegu Covid 19.
– Destrukcyjny wpływ mikrocząsteczek pyłów zawieszonych
w smogu na nasze organizmy jest
oczywisty. Stąd intensywne, wieloletnie działania Samorządu Województwa Małopolskiego na rzecz
poprawy jakości powietrza – mówi

wicemarszałek Małopolski Tomasz
Urynowicz.

Zarówno kampanie edukacyjne, jak
kompleksowe rozwiązania, zawarte
w uchwale antysmogowej i Programie ochrony powietrza. Ten
ostatni jest właśnie aktualizowany,
także pod kątem nowej rzeczywistości, jaką niesie życie po obecnej
epidemii Covid 19 i w czasie jej
ewentualnych nawrotów. Dlatego
wierzę, że nowe fakty są po prostu
kolejnym argumentem za wymianą
przestarzałego pieca. Zwłaszcza, że
po uproszczeniu zasad rządowego
programu Czyste Powietrze coraz
łatwiej o dotację - podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
Więcej o małopolskim Programie
ochrony powietrza, szkodliwym
wpływie smogu oraz wymaganiach
uchwały antysmogowej można
przeczytać na: https://powietrze.

malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/

Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska jeszcze ładne
zdjęcia (pomarańczowy zachód
słońca i kominy bez dymu:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/smog-sprzyja-przenoszeniu-sie-koronawirusa

v UMWM
Departament Środowiska
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INSTYTUT URODY ELF ZAPRASZA
- U NAS JEST BEZPIECZNIE!
Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

Po długiej przerwie cieszymy się, że znowu możemy Was zaprosić do naszego
salonu. Niezmiernie nam miło, iż po tak długim czasie, który był dla każdego
z nas ciężki, powoli wracamy do „normalności", a nasi klienci z nami.
Ten okres był nie tylko przerwą i odpoczynkiem, ale czasem, który pozwolił
nam na przemyślenie i wdrożenie pomysłów, na które wcześniej tego czasu
zawsze brakowało, ale o tym wkrótce...
Wychodząc naprzeciw, przygotowaliśmy
nasz salon tak, aby był bezpieczny dla nas i
naszych klientów. Bezpieczeństwo i higiena
były dla nas priorytetem zawsze, ale teraz
zapewniamy nowe, dodatkowe rozwiązania
umożliwiające ochronę. Nowe procedury, ozonowanie pomieszczeń, bezpieczne odległości.
To tylko cześć z nich.
Po tak długim czasie każdy z nas zasługuje na
chwilę relaksu i zapomnienia w chaosie codzienności.
Tak więc na okres letni przygotowaliśmy zabieg
oczyszczający: OXYBRAZJA.
Jest to peeling wodno-tlenowy, bezdotykowy,
działający w podciśnieniu, na bazie solanki! Metoda pozwala na wypłukanie z porów zanieczyszczeń,
działa odżywczo, odtoksyczniająco i odmładzająco
na skórę. OXYBRAZJA jest polecana dla każdego
rodzaju skóry, nawet dla bardzo wrażliwej, naczyniowej, atopowej czy z trądzikiem różowatym...!
Dodatkowo powiększamy zabieg o odprężający
masaż twarzy, szyi i dekoltu, przy relaksującej
muzyce.

Pamiętamy również o odpowiedniej pielęgnacji
domowej. Wiele z Pań korzysta z naszej oferty
kosmetyków Clarena. Jesteśmy jedynym certyfikowanym gabinetem sprzedaży kosmetyków
w regionie. U nas znajdziecie Państwo wszystkie
linie dedykowane do rożnego rodzaju skór. My
jako kosmetolodzy pomożemy w doborze odpowiedniego produktu. Wiosną i latem nasza skóra
potrzebuje dodatkowego nawilżenia. Dlatego
w tym okresie polecamy szczególnie linie z kwasem hialuronowym.
Zdecydowanie polecamy: peeling do twarzy
z kwasem hialuronowym, który oczyszcza i nawilża
jednocześnie oraz krem, który działa jak magnes
wilgoci, a zaaplikowany na skórę stanowi dodatkowo idealny wypełniacz zmarszczek!

Zapraszamy!
Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Ćwiczenia w domu: recepta na lepsze samopoczucie
Nie ma co zaprzeczać, panująca pandemia wystawia na próbę nasze dotychczasowe nawyki, a spędzanie całych dni w czterech
ścianach nie sprzyja utrzymaniu czy wyrobieniu kondycji, nie mówiąc już o smukłej sylwetce. Mniej ruchu i więcej jedzenia to
jednak prosty przepis nie tylko na dodatkowe kilogramy czy centymetry w obwodzie, ale też gorsze samopoczucie. Jeśli brakuje
Wam motywacji do ćwiczeń w domu, jest na to kilka – całkiem prostych – sposobów!
Jak zawsze najważniejszy (i najtrudniejszy) jest ten pierwszy
krok. Obecnie już samo zmobilizowanie się do ruchu jest małym
sukcesem – nie martwmy się, jeśli będziemy ćwiczyć krócej lub
rzadziej, niż sobie założyliśmy. Nie nastawiajmy się, że podczas
izolacji wyrobimy formę życia albo wypracujemy sylwetkę,
o jakiej marzymy od lat. Możemy jednak zawalczyć o lepsze
samopoczucie – i na tym właśnie należy się skupić!
Cele realne, ale ambitne

Oczywiście warto wyznaczać sobie cele – bez nich początkowy
zapał do ruszania się też szybko uleci. W zależności od naszych
możliwości i samodyscypliny, mogą być mniej lub bardziej konkretne – np. że w ciągu miesiąca schudniemy 2 kg albo nauczymy
się robić perfekcyjnie „prawdziwe” pompki czy dużą liczbę powtórzeń wybranego ćwiczenia. Dzięki określeniu celów nie tylko
jesteśmy wystarczająco zmotywowani, ale możemy też śledzić
nasze postępy – a to zachęca jeszcze bardziej!
Równie ważną kwestią jest prosty, ale konkretny plan. Jeśli wcześniej zaplanujemy, o której i ile zamierzamy danego dnia ćwiczyć,
a także co robić, łatwiej będzie nam się zmobilizować. Szukanie
na szybko jakiegoś przykładowego zestawu ćwiczeń w Internecie,
kiedy już jesteśmy po rozgrzewce, nigdy nie działa zachęcająco.
Akcesoria, ale tylko te potrzebne

Co, poza celem i planem, również się przyda? – Obecnie możliwości zakupu akcesoriów do ćwiczeń są mocno ograniczone, ale
wcale nie musi być to minusem. Dzięki temu możemy skupić się
na tym, co będzie nam naprawdę niezbędne albo przynajmniej
bardzo przydatne – komentuje ekspertka związana z marką KiK
i dodaje: w przypadku akcesoriów związanych z konkretnymi
dyscyplinami warto kierować się zasadą „najpierw próbuję,
później kupuję”. Jeśli okaże się, że gimnastyka z obciążeniami
na kostkach, układy z gumą czy treningi z hantlami to faktycznie
coś dla nas, dopiero wtedy zainwestujmy w odpowiedni sprzęt.
Już kilka sesji ćwiczeń powinno wystarczyć, by przekonać się,
czy to właściwy kierunek. Wydanie pieniędzy na coś, czego nie
polubimy może rodzić frustracje, a przecież nie o to chodzi.
Jest jednak kilka uniwersalnych rzeczy, w które warto się zaopatrzyć jeszcze przed treningami. – Absolutną podstawą w przypadku kobiet jest sportowy biustonosz. Nie musi być drogi, ale
koniecznie wygodny i stabilizujący biust. Świetnie też, jeśli

będzie po prostu ładny – o wiele przyjemniej zabierać się za
ćwiczenia, kiedy mamy na sobie coś, w czym dobrze się czujemy.
W zależności od naszych planów i preferencji przydadzą się
nam także szorty lub legginsy i wygodne sportowe buty. Z tych
ostatnich możemy oczywiście zrezygnować, jeśli planujemy np.
uprawiać jogę albo pilates – tłumaczy specjalistka KiK. Istotnym
punktem jest także mata do ćwiczeń – dzięki niej nie tylko
będzie nam wygodniej wykonywać ćwiczenia, ale też uda nam
się wydzielić nawet z niewielkiego pomieszczenia „kawałek ”
przestrzeni, na której się ruszamy.
Motywacja pilnie poszukiwana!

Co robić, kiedy mobilizacja przychodzi względnie łatwo, tylko…
na krótko? – Starajmy się możliwie jak najbardziej uprzyjemnić
sobie trening – najprostszym rozwiązaniem jest ćwiczenie w towarzystwie muzyki. Poświęćmy wcześniej trochę czasu na stwo-

rzenie odpowiedniej playlisty albo połączmy trening np. z oglądaniem swojego ulubionego serialu. Ustalmy same ze sobą, że
kolejne odcinki będziemy oglądać tylko podczas ćwiczeń, to
świetna dodatkowa motywacja – radzi specjalistka KiK.

Nasze „cztery ściany” to idealne miejsce do gimnastykowania się
i rozciągania na wszelkie sposoby. Tu nie musimy się obawiać,
że ktoś będzie z nas żartował, jeśli jakaś figura nam się nie uda
albo podwinie koszulka. I o to chodzi, by poczuć się swobodnie,
wygodnie i przyjemnie – po prostu lepiej.
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Internauci wybrali najpiękniejsze
fasady w Europie. Polska z rekordem!

KONCERT
EDYTY GEPPERT
DATA/GODZINA:
24.09.2020, 18:00 – 20:00
KOSZTY: 85 zł / 70 zł
Szanowni widzowie,
informujemy, że koncert Edyty
Geppert w Chrzanowie, zaplanowany na 5 kwietnia 2020 na
godz. 18:00, został przesunięty na 24 września 2020,
godz. 18:00.

Wszystkie zakupione bilety
zachowują ważność na nowy
termin wydarzenia bez kon iec znoś c i ic h w y m ia ny.
W przypadku chęci zwrotu
biletu należy skontaktować
się z portalem, na któr ym
został zakupiony bilet, bądź
też z punktem, w którym bilet
zakupiono stacjonarnie. Czas
na zwrot biletu wynosi 14 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmiany terminu, tj. od
25 marca 2020.
Edy ta Geppert znana jest
z tego, że z wielką starannością
buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale
są rzadką okazją usłyszenia
prawdziwych perełek polskiej
piosenki literackiej. Wśród au-

torów tekstów odnajdujemy:
Magdę Czapińską, Agnieszkę
Osiecką, Jacka Cygana, Marka
Dagnana, Jerzego Ficowskiego,
Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza
Siwka , a wśród kompozytorów:
Henryka Albera, Włodzimierza
Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego.
Recital Edyty Geppert to interpretatorski kunszt i niezwykła
umiejętność budowania ostro
skontrastowanych nastrojów:
piosenki liryczne zderzone są
z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, a nawet
kabaretowymi – te ostatnie
z tekstami klasyka gatunku –
Mariana Hemara. To wreszcie
niezwykła okazja przeżycia
emocji, jakich mogą dostarczyć
publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą
artyści.
v www.moksir.chrzanow.pl

Sukces polskiej architektury na scenie międzynarodowej – tak w największym skrócie można
podsumować rozstrzygnięcie plebiscytu na Europejską Fasadę Roku w ramach Baumit Life
Challenge 2020. W TOP 10 wszystkich sześciu kategorii znalazły się łącznie aż 32 obiekty
z naszego kraju! To precedens w całej historii konkursu. Ale to nie wszystko! Naszym łupem
padło także „wyróżnienie internautów”.
Baumit Life Challenge to konkurs, który co
2 lata wyłania najładniejsze fasady w Europie
–wykonane w technologii Baumit – w sześciu
kategoriach: „budynek jednorodzinny”, „budynek wielorodzinny”, „budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek zabytkowy po renowacji” oraz „Stunned
by Texture”.

w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, w powiecie częstochowskim, inspirowany
otaczającym go sosnowym
lasem, za którego projektem stoi Grupa Verso
Deltoid.

Jak dokładnie przedstawia
się końcowa klasyfikacja
Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie TOP 10 plebiscytu we
ponad 300 projektów z 25 krajów. Realizacje wszystkich sześciu katesą oceniane niezależnie – zarówno przez in- goriach, możecie podejrzeć
ternautów, jak i przez jury. Ci pierwsi dokonali na stronie: https://baumit.
już swojego wyboru, oddając za pośrednictwem pl /lifechallenge2020/
oficjalnej strony konkursu blisko 200 000 wybor-internautow.
głosów w okresie od 7 lutego do 15 kwietnia
Ostatnie karty do
br. Polska ma co świętować – aż 32 z 35 naodsłonięcia
szych projektów, które zakwalifikowały się do Przed nami zatem już
Baumit Life Challenge 2020, zajęły miejsca tylko jedno rozstrzygnięcie
w pierwszej dziesiątce! W historii plebiscytu w Baumit Life Challenge
jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by wśród 60 naj- 2020 – decyzja międzywyżej ocenionych projektów, więcej niż połowa narodowego jury, które
pochodziła z jednego kraju.
w pierwszym etapie wyNasze obiekty zdominowały rywalizację łoniło 36 finalistów – po 6
we wszystkich kategoriach konkursowych. w każdej z 6 kategorii. Wśród nominowanych
W TOP 10 klasyfikacji zameldowało się 5 są 4 projekty z Polski: dom w Konopiskach –
domów jednorodzinnych, 4 budynki wieloro- Inscribed Konopiskach („budynek jednorodzinne, 6 budynków niemieszkalnych, 6 bu- dzinny nowy”), Przedszkole nr 43 w Zabrzu
dynków po termomodernizacji, 5 budynków („budynek po termomodernizacji”), Muzeum
historycznych po renowacji oraz 6 budynków Regionalne w Kozienicach („renowacja hiz kategorii „Stunned by Texture”, charaktery- storyczna”) i krakowskie osiedle #dobrego 3
zujących się zastosowaniem ciekawej, orygi- („Stunned by Texture”). Trzymajmy zatem
mocno kciuki za naszych reprezentantów.
nalnej strukturze na elewacji.
To jednak nie koniec. W kategorii budynków Zwycięzca każdej z 6 kategorii zostanie objednorodzinnych 1. miejsce – głosem in- wołany Europejską Fasadą Roku i otrzyma
ternautów – zajął Forest Kuźnica – dom bonus finansowy w wysokości 3 300 euro. Dla
Polska dominacja

głównego zwycięzcy Life Challenge (najlepszej
z najlepszych fasad) – oprócz prestiżowego
tytułu – organizator przewidział dodatkowo
nagrodę w postaci 6 600 euro. Jej wysokość,
choć może wydawać się niecodzienna, nie jest
przypadkowa – nawiązuje bowiem do faktu, że
aż 66% każdej elewacji można stworzyć korzystając wyłącznie z produktów Baumit.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska

Naturalne materiały budowlane – to Ci wyjdzie na zdrowie

Zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy tryb życia… Do modnych ostatnio haseł dotyczących dbałości o własny organizm na pewno należy
dołączyć również zdrowe mieszkanie. Eksperci zgodnie przyznają, że w tym przypadku warto być na czasie, bo warunki panujące
w naszym domu mogą nam w znaczący sposób pomóc, ale też zaszkodzić. Na co więc powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę?
Nasz dom to miejsce, które kojarzy nam się z bezpieczeństwem, odpoczynkiem po ciężkim dniu oraz czasem spędzonym w gronie najbliższych. Starannie wybieramy wszystkie elementy dekoracyjne, meble,
kolory i wzory, ponieważ chcemy czuć się w nim jak najlepiej. Planując
budowę lub remont, nie powinniśmy jednak pomijać takich kwestii, jak
wybór odpowiednich materiałów budowlanych.
To Twoje klimaty
Wszyscy chcielibyśmy oddychać świeżym powietrzem, w szczególności tęsknią za nim mieszkańcy dużych miast skarżący się na zanieczyszczenia. Pamiętajmy jednak, by zadbać o jego jakość również we
wnętrzu naszych domów. To właśnie ten aspekt stanowi jeden z kluczowych elementów filozofii Healthy Living (Zdrowego Mieszkania),
ponieważ właściwy mikroklimat wewnętrzny oraz odpowiednia temperatura ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i komfort życia. Co
więc powinniśmy zrobić, aby spełnić główne zasady zdrowego budownictwa? Jak podpowiada Tomasz Dzierwa z firmy Baumit, po pierwsze
skierujmy naszą uwagę na właściwe ocieplenie domu. Optymalna
temperatura wewnętrzna powinna wynosić 18-22°C (zależnie od
typu pomieszczenia), a właściwa termoizolacja powinna być w stanie
nam ją zagwarantować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Dodatkowo, ciepłe ściany są po prostu przytulne, a przecież
tego głównie pragniemy w naszych domach. Wahania temperatury
wewnątrz pomieszczeń w sezonie letnim i zimowym, mogą wyrównać
także odpowiednio masywne ściany, które będą pełnić funkcję bufora
gromadzącego energię. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla
naszego zdrowia, ale również portfela – pomoże nam zminimalizować
zużycie energii. Warto więc wybrać rozwiązania i materiały oferujące
dodatkowe korzyści. Przykładowo odpowiedni tynk w połączeniu
z masywną ścianą np. ceglaną pomoże regulować mikroklimat wnętrz,
a dodatkowo zapewnić dobrą izolację akustyczną. Ważną kwestią
w staraniach o zdrowe mieszkanie są tynki mające wysoką zdolność
do przepuszczania i akumulacji pary wodnej, dzięki czemu regulują
poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Wilgotność ta
powinna utrzymywać się na poziomie 40-60%, ponieważ wtedy będziemy czuć się komfortowo, jednocześnie nie ryzykując rozwoju
grzybów-pleśni czy dolegliwości takich jak np. zaburzenia snu czy
problemy z oddychaniem.

Gwarancją zachowania odpowiedniego poziomu wilgoci są wysokiej
jakości tynki wewnętrzne, które mają zdolność magazynowania pary
wodnej, a dodatkowo, dzięki swoim właściwościom, minimalizują
ryzyko rozwoju szkodliwych mikroorganizmów. Najlepiej w tej roli
sprawdzają się naturalne tynki wapienne, dlatego warto się nimi zainteresować podczas planowania budowy lub remontu.

Natura na plus
Często możemy nie zdawać sobie sprawy,
że dolegliwości takie jak ból głowy czy
zmęczenie mogą być spowodowane
użyciem niewłaściwych materiałów budowlanych. Szkodliwe substancje, które
się w nich znajdują mogą negatywnie
wpłynąć na jakość powietrza w pomieszczeniu oraz wydzielać uciążliwy zapach.
Dlatego właśnie wybór odpowiednich
materiałów budowalnych to niezwykle
istotny etap. – Zastanawiając się jaki
produkt wybrać, warto zwrócić uwagę
na to, czy posiada on potwierdzony certyfikat, świadczący o jego bezpieczeństwie
i naturalnym pochodzeniu. Dzięki temu
możemy być pewni, że produkt, którego
użyjemy podczas remontu, nie będzie
szkodził naszemu zdrowiu – przekonuje
ekspert. Jednym z takich certyfikatów jest
natureplus® przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Budownictwa i Mieszkania.

– Certyfikat natureplus® to potwierdzenie
najwyższych standardów jakości oraz bezpieczeństwa dla użytkowników wytwarzanych materiałów budowlanych, przeznaczonych do wykańczania wnętrz. Przyznanie znaku poprzedzone jest wnikliwą
kontrolą jednostki certyfikującej. Analizie
poddawany jest zarówno cykl życia produktu, jak i jego skład czy emisyjność. Oceniana jest także jego funkcjonalność oraz przydatność w zastosowaniu – wyjaśnia Tomasz Dzierwa
z firmy Baumit, która posiada w swojej ofercie szereg produktów z takim
oznaczeniem.

Rekomendację w postaci znaku jakości natureplus® posiadają między
innymi produkty z linii Baumit Klima. Naturalne tynki i gładzie wapienne takie jak KlimaWhite, KlimaFino czy KlimaFinish, tworzą na
ścianie „oddychającą” warstwę. Dzięki doskonałym właściwościom sorpcyjnym, pochłaniają nadmiar pary wodnej z pomieszczenia, magazynują
ją, po czym stopniowo uwalniają, gdy w powietrzu jest jej za mało. Tym
samym tego typu tynki i gładzie przejmują rolę naturalnego regulatora
wilgotności. Dodatkowo produkty na bazie wapna nie emitują szkodliwych substancji, nieprzyjemnych zapachów i nie przyciągają kurzu.

Wszystko to czyni z nich świetne rozwiązanie nie tylko dla alergików,
ale również każdego, kto ceni sobie dobre samopoczucie i lubi otaczać
się naturą. Wapienny tynk czy gładź najlepiej działają w duecie z farbą
krzemianową Baumit KlimaColor, która podobnie jak inne produkty
z linii Baumit Klima jest wysoce paroprzepuszczalna, bezemisyjna oraz
bezzapachowa i ma także certyfikat natureplus®.
Produkty oznaczone wspomnianym certyfikatem pomogą spełnić nam
kluczowe warunki zdrowego mieszkania, warto więc poszukiwać tego
oznaczenia wybierając artykuły budowlane.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
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POZNAJ GÓRALA PRZEZ WEBINARA: INTERNETOWE
SPOTKANIA Z GÓRALSKIM DZIEDZICTWEM
O tańcach, muzyce, zwyczajach czy rękodziele małopolskich Górali spod Babiej Góry, znad Popradu
czy z Orawy dowiedzieć się można dzięki cyklowi 15 spotkań on-line. Głównym założeniem projektu
„Skarby Górali” jest zaprezentowanie arcyciekawego kulturowego dziedzictwa małopolskich Górali.
Ale nie tych najbardziej znanych, zamieszkujących Podhale, lecz Górali Orawskich, Babiogórskich,
Spiskich, Białych, Nadpopradzkich, Pienińskich, Kliszczaków oraz Zagórzan.
Dzięki realizowanym przez
ostatnie trzy lata działaniom
w ramach projektu możliwe
stało się zebranie ogromu informacji na ich temat. Zapoznać się można z nimi m.in.
na portalu www.skarbygorali.
pl oraz w dwóch książkach:
„Skarby Górali. Poznaj Górala
spoza Podhala!” i „Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji”.

Szansą na jeszcze lepsze przyjrzenie się bogatym góralskim
tradycjom jest cykl webinariów.
Każda z grup Górali uczestnicząca w projekcie, organizuje
takie internetowe spotkanie.
Na jego program składa się
prezentacja tego, z czego dana
góralska grupa słynie najbardziej. Mogą to być taneczne
popisy, muzyczne występy, kulinarne przepisy lub unikalne
rękodzieło. Każdy z 15 webinariów jest więc oddzielnym
wydarzeniem, organizowanym
według starannie przemyślanego scenariusza i angażującym do udziału nie tylko
samych Górali, ale również
znawców tematu oraz specja-

l i s tów w d a ne j
dziedzinie.

„Początkowo spotkania planowaliśmy jako całodniowe seminaria
z udziałem prelegentów oraz dziesiątków ucz estników. Udało się
nam nawet zorg a n iz ować dwa
takie wydarzenia,
które spotkały się
z dużym zainteresowaniem” – mówi Anna Jarzębska z Fundacji Mapa Pasji,
partnera projektu. „Jednak ze
względu na pandemię koronawirusa oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno Góralom, jak i pozostałym uczestnikom wydarzenia, przenosimy nasze seminaria do Internetu.”
Pierwsze spotkanie pn. „Tradycje i magia pasterska” odbyło
się 26 maja. Jego gospodarzem
było Babiogórskie Centrum
Kultury. Górale zamieszkujący
teren pod Babią Górą słyną ze

ROZPOCZĘCIE KURSU:
KAŻDA ŚRODA
GODZ. 18

UCZYMY Z PASJĄ!
Krzeszowice, ul. Św. Floriana 3
filipekmagdalena@interia.pl

tel. 603 239 529

swoich pasterskich tradycji oraz
muzycznych talentów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dowiedzieć się można
było o znaczeniu zwierząt wypasowych dla lokalnej społeczności, poznać hierarchię pasterską oraz zajrzeć do kalendarza bacy. Prowadzący opowiadali o wiosennym i jesiennym
redyku, a także zdradzili, jakie
magiczne zabiegi stosowali
Górale wypasający owce.

Zapraszamy do zapoznania
się z prof ilem projekt u
„Skarby Górali” na Facebooku

(https://www.facebook.com/
skarbygorali).

Warto wspomnieć, że Górale
na dobre rozgościli się w Internecie. To tam znaleźć można
już przygotowane w ramach
projektu liczne questy, czyli
pełne wyzwań, zagadek oraz
c iek a wo s tek pl a ny tem atycznych wycieczek, prowadzących po góralskich miejscowościach. Wszystko znaleźć
można na stronie skarbygorali.
pl oraz w aplikacji smartfonowej
„Skarby Górali”.

Wirtualne zwiedzanie
papieskiego śmigłowca
Zapraszamy na wirtualny spacer po śmigłowcu
Mi-8 używanym podczas papieskich pielgrzymek
w latach 1983 i 1997 wraz z prezentacją niepublikowanych dotychczas zdjęć z lądowania papieża na
Błoniach krakowskich podczas pielgrzymki w 1979
r. Więcej na stronie Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie:
https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/
100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii/

Więckowice pamiętają
o Św. Janie Pawle II
W niedzielę 17 Maja 2020 roku w Więckowicach przy zabytkowej kapliczce
Matki Bożej znajdującej się przy ul. Słonecznej zostało zorganizowane
wspólnie z Proboszczem parafii w Kobylanach przy udziale Sołtysa
i Rady Sołeckiej Więckowic wspólnie z OSP Więckowice, wyjątkowe nabożeństwo majowe – w przededniu 100 rocznicy urodzin Świętego Jana
Pawła II. Uroczystościom przewodniczył Proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kobylanach ks. kan. Józef Iwulski.

Zakres prac na Tenczynie w 2020 r.
Gmina Krzeszowice podała informacje na temat zakresu prac jakie zostaną
przeprowadzone na Tenczynie w ramach tegorocznego - XI etapu zabezpieczenia warowni. Rekordowa dotacja przyznana przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli na remont dwóch baszt zamku
dolnego. Roboty przeprowadzi firma "Lipiński" - wykonawca większości
dotychczas zrealizowanych na Tenczynie zabiegów konserwatorskich.
Ta w itr y na uż y wa plików
cookie. Korzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie
plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej
chwili zablokować zmieniając
ustawienia przeglądarki.
Tegoroczny zakres
robót obejmie:

• Basztę Małgorzatę
- zabezpieczenie
konstrukcyjne i naprawa
murów wewnętrznych

i zewnętrznych, odsłonięcie
i zabezpieczenie ścian
fundamentowych.

• Basztę Tęczyńską
- zabezpieczenie
konstrukcyjne i naprawa
murów wewnętrznych
i zewnętrznych, odsłonięcie
i zabezpieczenie ścian
fundamentowych.

• Zabezpieczenie
konstrukcyjne ścian
kurtyny muru południowowschodniego - ściana nr 46.
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Termin zakończenia prac zaplanowano na 15 października
2020 roku.

Ze względu na stan epidemii
panujący w kraju, zastosowano
wszelkie środki bezpieczeństwa
(odległość, ubrane maseczki).
Poprzez wspólny śpiew Litanii Loretańskiej, oraz pieśni
maryjnych tak bliskich sercu
Św. Jana Pawła II mogliśmy
wspólnie jako społeczność
oddać hołd Wielkiemu Rodakowi, wpisując się w ten
sposób w ogólnopolskie uroczystości jak ie towarzyszą
100 rocznicy urodzin Papieża
Polaka. To było wzruszające
spotkanie w Więckowicach –
a co warto zaznaczyć – przy
pięknej i słonecznej pogodzie.
Najważniejsz y m Gościem
jednak by ły prz y w iezione
w Kościoła Parafialnego Relikwie Św. Jana Pawła II.
Po wspólnym odśpiewaniu Litanii Loretańskiej oraz modlitwie poprowadzonej przez
ks. Józefa Iw ulsk iego zaśpiewano „Barkę” przy akompaniamencie akordeonu.

Z tej okazji Sołtys Więckowic,
składa serdeczne podziękowania tym osobom –zgromadzonym i zaangażowanym
w przygotowanie wyjątkowego

spotkania: p. Krzysztofowi za
towarzyszenie Nam muzyką
poprzez akordeon, przedstawicielom Rady Sołeckiej Więckowic , Prezesowi OSP Więckowice wraz z Druhami za właściwe zabezpieczenie spotkania,
Proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego za
obecność, wspomnienia o Janie
Pawle II i przywiezienie Jego
relikwii wszystkim Mieszkańcom Więckowic reprezen-

towanych w tym dniu od najmłodszego pokolenia aż po
najstarszych.
Przy tej okazji Sołtys Więckowic dziękuje Mieszkańcom,
którzy dbają codziennie o to
ważne i symboliczne miejsce na
terenie Sołectwa Więckowice.
v Tekst i zdjęcia:
Adam Wierzbicki

Radny Gminy Zabierzów
Sołtys Więckowic
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IKEA dostarcza posiłki do krakowskich
szpitali w ramach akcji #WzywamyPosiłki
Pracownicy krakowskiej restauracji IKEA codziennie wydają
100 posiłków dla medyków, dziękując im w ten sposób za
ciężką pracę i poświęcenie w walce z pandemią. Obiady dostarczane są w ramach akcji #WzywamyPosiłki, do której sieć
włączyła się 24 marca br. Dotychczas personel służby zdrowia w Krakowie otrzymał
już ponad 2 tys. posiłków, a łącznie we wszystkich miastach w Polsce, w których
zlokalizowane są sklepy IKEA, wydano blisko 20 tys. zestawów obiadowych.
#WzywamyPosiłki to ogólnopolska
oddolna inicjatywa obywatelska
wspierająca personel medyczny
w czasie walki z pandemią, łącząca
potrzebujących z tymi, którzy
chcą nieść pomoc w tych trudnych
chwilach. To właśnie dzięki oddaniu
służb medycznych możemy czuć się
bezpiecznie. IKEA zaangażowała
się w akcję we wszystkich miastach, w których zlokalizowane są jej
sklepy. Od 24 marca br. w ramach
akcji #WzywamyPosiłki dostarcza
około 1000 obiadów dziennie do
pogotowia ratunkowego, szpitali,
laboratoriów oraz inspekcji sanitarnych. W menu znajduje się klasyczne danie ze szwedzkimi klopsikami mięsnymi, cieszące się największą popularnością w ofercie
IKEA Food. W Krakowie każdego
dnia 85 posiłków trafia do pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
a 15 obiadów do Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka obecnie spoczywa
na biznesie, IKEA wierzy, że łącząc
siły możemy wiele zmienić dla siebie
i naszych społeczności lokalnych.
W akcję przygotowania posiłków
dla medyków zaangażowali się nie
tylko pracownicy, ale również jeden
z partnerów biznesowych IKEA
Food. Za wsparcie w ich dostarczaniu odpowiada Eurocash Gastronomia - czołowy dystrybutor

KĄCIK KULINARNY

Focaccia z ziemniakami
z poprzedniego dnia.
Przepis zero waste.
Ziemniaki powodują, że focaccia jest miększa dłużej, bardziej
wilgotna. W czym mniejszej formie zrobimy foccacię, tym będzie
grubsza i będzie w formacie bardziej chlebowa.
Przepis :

• 250 g ugotowanych
ziemniaków
• 300-400 ml ciepłej wody
• 1 łyżeczka soli
• 600 g mąki pszennej
• 20 g drożdzy świeżych
plus 1 łyżeczka cukru
• 3 łyżki oliwy
• oliwa do posmarowania
wierzchu focacci
• 2-3 łyżki świeżego
rozmarynu
• sól morska (użyłam
wędzonej soli
w płatkach)

szerokiej oferty produktów do profesjonalnej gastronomii w Polsce.
Uzyskał on certyfikat Globalnej
Normy Bezpieczeństwa Żywności
BRC S&D AA+, co oznacza, że
firma zapewnia najwyższą jakość
dostarczanych produktów. Jednym
z niezwykle ważnych aspektów
działania Eurocash jest również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zarówno swoim, jak i kontrahentów, co w obecnej sytuacji jest
niezwykle istotne.
To tylko jedno z działań, jakie
podejmuje IKEA (Ingka Group)
w celu solidarnego wsparcia społeczności lokalnych w tym niezwykle ciężkim dla nas wszystkim
czasie. W Krakowie darowizny
produktowe od IKEA otrzymały
już m.in.: Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 5.
Wojskowy Szpital Kliniczny z Po-

Drożdze rozetrzeć z łyżeczką
cukru, wymieszać z 2 łyżkami
ciepłej wody i odstawić na 15
minut.

likliniką. IKEA Kraków wsparła
też Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta, przekazując do
paczek świątecznych dla osób doświadczających bezdomności oraz
ubogich komplety pościeli, koce,
pojemniki na żywność i spryskiwacze do środków dezynfekcyjnych.

Ziemniaki przecisnąć przez
praskę, wymieszać z mąką i solą.
Wlać drożdże i miksując ciasto
powoli wlewać oliwę i wodę –
ciasto powinno być raczej luźne,
klejące. Ilość wody zależy od
tego, jak wilgotne są ziemniaki, dlatego należy dodawać
ją stopniowo.

Wybrać formę do pieczenia jej wielkość zależy od tego, czy
wolisz cienką czy raczej grubą
focaccię. Ja lubię wysoką, więc
używam formy o wymiarach
25×35 cm, można użyć też
Kiedy konsystencja ciasta będzie formy 30×45 cm). Opuszkami
gładka, przykryć miskę folią palców zrobić w wierzchu wgłęi odstawić na 1,5 – 2 godziny, bienia, posmarować oliwą, poaż ciasto podwoi objętość.
sypać solą i rozmarynem. Od-

#PomagamyRazem, ponieważ łącząc siły – wszyscy możemy więcej.

stawić do wyrastania na ok. 30
minut.

Piekarnik nagrzać do 180 st.
C. Wstawić focaccię i piec ok.
30-40 minut, do czasu zrumienienia. Lekko przestudzić
(wówczas lepiej się kroi).
Smacznego!

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

Co robić w domu z dziećmi? – sprawdzone pomysły na walkę z nudą
Pobudka, śniadanie, lekcje online, drugie śniadanie, kolejne lekcje, przerwa na obiad, czas wolny – właśnie tak przez kilkadziesiąt dni podczas domowej izolacji wyglądał plan dnia wielu uczniów. Nowa rzeczywistość nie była łatwa do zaakceptowania, czy to jednak skazało nas na permanentne:
‘mamo, nudzę się!”? Nie! Raczej pobudzało kreatywność i pokazało, że w czterech ścianach można naprawdę ciekawie spędzić czas. Zebraliśmy kilka
pomysłów na walkę z dziecięcą nudą, które mogą się przydać nie tylko podczas izolacji!
Domowy teatrzyk zamiast telewizyjnej bajki

Przychodzi taki czas, kiedy bajki, nawet te uwielbiane przez dziecko,
zaczynają być nudne... Zamiast namawiać do oglądania kolejnej,
zachęćmy do stworzenia własnej – nie potrzeba scenariusza, dekoracji i kostiumów. Odgrywanie ról i zabawa w teatrzyk rozwijają wyobraźnię i doskonalą umiejętność opowiadania historii.
Tematyka? Dowolna, podobnie jak aktorzy. Dzieci nie potrzebują
drogich pacynek, aby mieć frajdę z zabawy. Lalki Barbie, ulubione
maskotki, figurki dinozaurów czy klockowe ludziki sprawdzą się
świetnie w roli bohaterów sztuki. Aby bardziej zachęcić dziecko
do zabawy, zbudujmy teatr – wystarczy większy karton z wyciętym
prostokątnym otworem, który będzie udawał scenę oraz materiałowa
zasłonka, będąca kurtyną. W takim otoczeniu każda sztuka będzie
„wybitna”, a krytycy zachwyceni. Jeśli zostaniemy zaproszeni na
występ, pamiętajmy o biletach i galowych strojach!
Tor przeszkód z niczego

Dzieciom zamkniętym w domu najbardziej brakuje ruchu: swobodnego biegania, podskoków, jazdy na rowerze. Co na to poradzić,
jeśli nie możemy wyjść na dwór z powodu zakazów lub po prostu
brzydkiej pogody? – Zróbmy użytek z tego, co mamy – tor przeszkód
może powstać wszędzie i z to z przedmiotów, które mamy w domu.
Poduszki, krzesła, huśtawka, drabina, materace, kartony będą doskonałym budulcem – podpowiada ekspertka marki KiK. Układając
tor z przeszkodami, pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa
– do skoków najlepsze będą stabilne przedmioty, a miejsce lądowania
powinno być oddalone od ostrych krawędzi mebli.
Piknikowanie – nie tylko w parku!

Ach, byłoby wspaniale wybrać się do parku, rozłożyć koc i cieszyć
się słonecznym dniem, podjadając smakołyki z wiklinowego koszyka. Jeśli nie jest to aktualnie możliwe lub po prostu nie mamy
w okolicy żadnego parku to nie oznacza, że musimy rezygnować
z takiej formy spędzania czasu. W końcu kto powiedział, że piknik
nie może się odbyć na balkonie albo w pokoju? Wszystko jest
możliwe, trzeba tylko zadbać o odpowiedni klimat! – Nie ograniczajmy się do papierowej, znanej z grillowych biesiad, zastawy.
Postawmy na kolorowe i wzorzyste talerze, które pozwolą poczuć
piknikowy nastrój. Zaserwujmy na nich kanapki, świeżo upieczone ciasteczka owsiane czy muffiny. W szklankach niech pojawi
się specjalnie przygotowana na tę okazję lemoniada. Zapakujmy
wszystko do koszyka – niekoniecznie piknikowego, już ten wiklinowy na zakupy będzie dobrym pomysłem. I gotowe! Tylko

zanim zaczniemy, pamiętajmy o letnim
stroju. Kolorowe okulary przeciwsłoneczne, słomkowe kapelusze, czapki
z daszkiem i plecaki – tak wyglądają
prawdziwi „piknikowi wyjadacze”! –
radzi ekspertka marki KiK.
Mały-wielki kucharz

W pewnym wieku dzieci bardzo chętnie
odtwarzają czynności wykonywane
przez rodziców – czują się wtedy dorosłe. Może warto to wykorzystać i zaprosić dziecko do kuchni na
wspólne gotowanie albo pieczenie? – Krojenie owoców do pysznej
sałatki czy łączenie składników na muffinki lub ciastka będzie
świetną zabawą, szczególnie jeśli pozwolimy dziecku poczuć się jak
prawdziwy szef kuchni – fartuszek i czapka kucharska z pewnością
w tym pomogą. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa
i dopasowania stopnia trudności przyrządzanych posiłków do wieku
dziecka. Z pewnością będzie dumne z samodzielnie przygotowanej
sałatki czy upieczonych ciasteczek. Kto wie, może dziecięce gotowanie przerodzi się w wielką pasję? – podsumowuje ekspertka
związana z marką KiK.

To tylko kilka pomysłów na to, jak spędzić kreatywnie czas
z dzieckiem, bez pomocy komputera czy telewizora. Badajmy, co
lubią nasze dzieci i zachęcajmy do próbowania nowych rzeczy. Pamiętajmy, że drogie zabawki nie zawsze są gwarancją dobrze spędzonego czasu, a proste w realizacji i niekosztowne zabawy mogą
skutecznie zabić nudę i przynieść wiele radości, o czym pewnie
niejednokrotnie przekonaliśmy się w czasie domowej izolacji.

Informacje, Reklamy

WZMOCNIJ ODPORNOŚĆ!!!
Oriflame wprowadziło kolejny produkt z serii
Wellness. Jest to NAPÓJ Z BŁONNIKIEM
PREBIOTYCZNYM. Spożywanie błonnika jest
nieodzownym elementem dbałości o zdrowie
i sylwetkę, ponieważ wspomaga funkcjonowanie
układów: trawiennego i odpornościowego.
Pamiętajcie, że około 70% komórek układu
odpornościowego znajduje się w tkance jelitowej.
Zdrowe jelita są zatem jedną z pierwszych linii obrony
organizmu. Wiele osób ma problemy z trawieniem,
tymczasem zachowanie równowagi mikroflory jelitowej to niezbędny warunek
utrzymania dobrego stanu zdrowia.
Napój z błonnikiem jest wytwarzany z 6 naturalnych źródeł roślinnych: cykorii, buraków
cukrowych, szpinaku, zielonej papryki, brokułów i jarmużu. Jest zarejestrowany w
Vegan Society, niemodyfikowany genetycznie, bezglutenowy oraz nie zawiera
konserwantów, sztucznych barwników, aromatów i słodzików. Napój z błonnikiem
prebiotycznym Wellness został opracowany jako uzupełnienie zróżnicowanej i dobrze
zbilansowanej diety. Po więcej informacji zapraszamy do naszych biur!!!

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

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.

Piękno, którego nie widać

Czas pandemii, a w zasadzie o wiele bardziej czas przymusowej izolacji, to okres, kiedy wielu z nas poznało być może czasami trudną
prawdę o sobie. Jedną z nich, do czego pewnie przyzna się wiele
kobiet – choć może nie wszystkie powiedzą to głośno – jest nasze
uzależnienie od tego, jak wyglądamy.
Zamknięcie salonów piękności,
gdzie tak pieczołowicie o siebie
dbamy, ale także zamknięcie
sklepów z odzieżą, ukazało na
czym tak naprawdę budujemy
swoje poczucie wartości. I o ile
ciuchy mogliśmy kupić przez internet, o tyle z kosmetyczkami
i fryzjerami było o wiele gorzej.
Co prawda, nie przeszkodziło to
niektórym szukać możliwości
w podziemiu usługowym, ale nie
każdy przecież miał taką okazję.

ności, jaki w sobie nosimy.
Czy to jest ten lansowany przez
media – idealnej (powiedzmy
szczerze: nierealnej) postaci,
czy taki, który świadomie bądź
nie, wtłoczyli nam rodzice lub
później rówieśnicy.

własnej wartości, odpowiedział,
że musi poszukać w internecie.
Nie żartował! Tak bardzo nie
wiemy, na czym polega nasze
prawdziwe piękno...

Jeśli nie dali nam tego rodzice,
jeśli później nie potwierdzili
Jakkolwiek, warto zadać sobie tego bliscy koledzy, jeśli nie
pytanie, co to dla mnie znaczy czerpię tego ze swojej duchopiękno? I nie chodzi tylko wości – to muszę w swoim
o zewnętrzny wymiar naszej życiu odbyć wędrówkę w poosoby, ale również to, co we szukiwaniu ukrytego piękna.
mnie wewnętrzne. Nie w tym Piękna swojej osoby, bo inaczej
Opieranie swojej wartości je- rzecz, żeby nie dbać o siebie, ale tak niewiele wystarczy, żeby
dynie na zewnętrznych wa- opierać jedynie na tym swoją życie straciło sens.
lorach bywa bardzo niestabilne. wartość. Czy ja siebie lubię?
Wystarczy, tak jak obecnie, Za co? Co w sobie podziwiam?
v Magdalena Poprawa –
brak dostępu do usług, które Z czego jestem dumny? Bardzo
pedagog, psychoterapeuta.
nas upiększają, a już rodzi się często, kiedy rozmawiam o tym
Prowadzi „Przystań”
Ośrodek Psychoterapii,
w nas ogromne zawstydzenie, z osobami z gabinecie, są zaw której prowadzona jest
że nie wyglądamy tak, jak po- wstydzeni i zmieszani. Mówią:
terapia indywidualna,
winniśmy. Pojawia się pytanie, nigdy o tym nie myślałem. Raz
rodzinna, par i dzieci.
co to znaczy: powinniśmy? nawet zdarzyło mi się, że męż32-060 Liszki 554
Tu oczywiście w grę w dużej czyzna w trakcie rozmowy, co
tel. 608 38 15 99
mierze wchodzi obraz pięk- to znaczy w ogóle poczucie

Domowa apteczka w czasie kwarantanny – czego nie może w niej zabraknąć?
Epidemia COVID-19 nauczyła nas, że dobrze mieć w domu zapasy makaronu, mydła i… leków, bo nigdy nie wiadomo, jak długo będziemy w izolacji.
W dobie braku dostępu do opieki stomatologicznej, szybko znikającego towaru ze sklepowych i aptecznych półek oraz długich kolejek jeszcze bardziej
doceniamy dobrze wyposażoną domową apteczkę. Co powinno się w niej znaleźć?
W czasie kwarantanny staramy się być samowystarczalni i sprytni – wykorzystujemy umiejętności,
o których zapomnieliśmy. Zapasy drożdży i mąki sprawiają, że nie musimy chodzić po pieczywo do sklepu,
a pizzę na filmowe wieczory serwujemy z piekarnika.
Zapomniana maszyna do szycia staje się ważnym elementem codzienności – w mig powstają niezbędne
maseczki ochronne. W domowej rzeczywistości radzimy sobie całkiem dobrze, przewidując nowe okoliczności. A jak jest z naszym zdrowiem? Tutaj także
powinniśmy być przygotowani na samodzielne poradzenie sobie z różnymi schorzeniami, dlatego warto
przyjrzeć się zapasom domowych leków.
Tabletki przeciwbólowe mamy zawsze pod ręką,
nosimy je w torebkach, trzymamy w samochodowych
schowkach, tak na wszelki wypadek. Plastry? Zostały jeszcze po ostatnim skaleczeniu. Tabletki na ból
gardła stosujemy w sezonie zimowym, więc jakieś pastylki na pewno się znajdą. Co jednak ze środkami na
ból zębów? Ten przeważnie pojawia się w najmniej
oczekiwanym momencie i często jest bezlitosny dla
naszego samopoczucia, obowiązków i planów. Ból
przy nadwrażliwości zębów, ukruszone szkliwo, raniące policzek i język czy uczucie rwania po wypadniętej plombie są nie do zniesienia – potrzebujemy
natychmiastowego ratunku. A gdyby także w tym
przypadku zastosować metodę: „zrób to sam”? Mowa
tu o medycznych preparatach DIY, które są bezpieczne
i rekomendowane przez dentystów, bo z lekami nie
ma żartów.

warstwy szkliwa lub cofania się dziąseł, co prowadzi
do odsłonięcia kanalików w zębinie, przez co zęby
mocniej reagują na bodźce zewnętrzne i dotyk, powodując ból. Skarżą się na niego zarówno młode, jak
i starsze osoby – problem nadwrażliwości dotyka ludzi
pomiędzy 15 a 65 rokiem życia.

Sytuacja robi się jeszcze trudniejsza, kiedy nadwrażliwość utrudnia normalnie funkcjonowanie, a stomatolog ma gabinet zamknięty do odwołania i nie
wiadomo, kiedy będzie mógł nam pomóc. Rozwiązaniem może być dobrze wyposażona apteczka z preNadwrażliwe zęby to nie przelewki
paratem DIY na nadwrażliwość zębiny, który polecają
Nieprzyjemny, silny, ostry i przeszywający. Właśnie
dentyści. Przykładem jest Green Or – profesjonalny
tak o bólu wywołanym nadwrażliwością zębiny mówią
żel stosowany również przez lekarzy stomatologów
pacjenci. Może być jednostajny albo nasilać się, przew gabinetach, który przynosi natychmiastową ulgę
szywając całą jamę ustną. Pojawia się niespodziewanie
i można go bezpiecznie stosować w domowych wa– po wypiciu gorącej kawy, soku, zjedzeniu zimnych
runkach. Jak działa? Po pierwsze remineralizuje, wnilodów czy kwaśnej zupy. Czasami atakuje zaraz po
kając w strukturę szkliwa i zamyka odsłonięte kanaliki
wyszczotkowaniu zębów lub jako następstwo zabiegu
w zębinie, dzięki czemu substancje chemiczne czy
wybielania czy usuwania kamienia nazębnego (tzw.
bodźce zewnętrzne nie docierają do końcówek nerscalingu). Mogą go wywoływać bezwiedne zgrzywowych i ich nie podrażniają. Po drugie zmniejsza
tanie zębami (bruksizm) lub choroby przyzębia. Choć
wrażliwość zakończeń nerwowych, obniżając ogólną
czynników powodujących nadwrażliwość zębów jest
nadwrażliwość. Po trzecie hamuje namnażanie się
wiele, sam proces chorobowy zaczyna się od utraty

bakterii i ich szkodliwy wpływ na zęby, a dzięki wytworzonej „na powierzchni” zębów powłoce ochronnej
działa praktycznie natychmiastowo. Efekt? Cudowne
uczucie ulgi po 10-15 sekundach od zaaplikowania
preparatu, które doceni każdy, kto musi samodzielnie
walczyć z bolesną nadwrażliwością zębów i cierpliwie
czekać na wizytę w gabinecie stomatologicznym.
Na ratunek ubytkom zębowym

Ukruszenie, złamanie zęba, wypadnięcie plomby czy
fleczera to wyjątkowo nieprzyjemne momenty, których
się zazwyczaj nie spodziewamy. Awaryjna sytuacja
wymaga szybkiej reakcji, najlepiej ze strony stomatologa, co staje się bardzo trudne w czasie przymusowej
izolacji. Kiedy nie możemy skorzystać z pomocy dentysty i jesteśmy zdani sami na siebie, warto zastosować
tymczasowe wypełnienie, które dobrze zabezpieczy
ząb i zmniejszy uczucie bolesności przy spożywaniu
posiłków. Dodatkowo ochroni język i policzki przed
poranieniem przez ostre krawędzie szkliwa.
Dobrym rozwiązaniem jest preparat Plomb-R, który
po umieszczeniu w ubytku stwardnieje, szczelnie go
„zamykając”. Dzięki temu miejsce jest zabezpieczone
przed wnikaniem resztek jedzenia i namnażaniem się

bakterii. Preparat powstał na wzór profesjonalnych
wypełnień tymczasowych zakładanych w gabinetach stomatologicznych i jest bezpieczny zarówno
dla zębów stałych, jak i mlecznych. Okresowe wypełnienie można nosić nawet do 28 dni, co pozwala
ze spokojem i w stosunkowym komforcie zaczekać
na wizytę u dentysty, który uzupełni ubytek wypełnieniem stałym np. światłoutwardzalnym.

Ból zębów to duży problem w czasie kwarantanny,
dlatego bądźmy mądrzy przed szkodą i zabezpieczmy
się na taką ewentualność. Warto sprawdzić zawartość
domowej apteczki zanim będzie za późno – stanie
w długiej kolejce do apteki z bolącym zębem nie będzie
niczym przyjemnym – i już dziś pomyśleć, by wychodząc po produkty spożywcze, odwiedzić pobliską
aptekę. Niektóre preparaty mogą okazać się jedynym
ratunkiem w awaryjnej sytuacji.
v greenor.pl/;
plomb-r.pl/
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Rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego
25 maja 1948 roku około godz. 21.30 zamordowano rtm. Witolda Pileckiego. Żołnierza niezłomnego, ochotnika do Auschwitz, jednego najodważniejszych ludzi ruchu oporu w czasie
drugiej wojny światowej. Rotmistrz od najmłodszych lat był wychowywany w duchu wartości
patriotycznych i pozostał im wierny do końca swego życia.

Andrzej Wojtek Dworaczek
- instruktor Fotoklubu
Krzeszowickiego
zdobywcą 1 miejsca
w kategorii STREET PHOTO
w 5. Międzynarodowym
Konkursie Fotografii 35AWARDS!
Wielki sukces instruktora Fotoklubu Krzeszowickiego! Andrzej Wojtek Dworaczek
zajął 1 miejsce w kategorii STREET PHOTO
w 5. Międzynarodowym Konkursie Fotografii 35AWARDS.
Został także nominowany do plebiscytu
stu najlepszych fotografów świata! W konkursie wzięło udział 117 000 fotografów ze
177 państw, nadesłano łącznie 418 000
fotografii!
Zwycięskie zdjęcie zostało wykonane
w Mediolanie.
www.ckiskrzeszowice.pl
Nasza Redakcja przyłącza się
do gratulacji i życzeń dalszych sukcesów!
www.almaspei.pl

NASZ 1%
MA MOC!

KRS 0000 237 645

Ostatni moment,
by przekazać swój 1%!

Wciąż możesz wesprzeć pracę naszego Hospicjum
swoim 1%! Ministerstwo Finansów informuje, że
przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej
przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie
1% wybranej OPP.
W tym roku możemy przekazać 1% podatku
składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca
(31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30
czerwca.
Nie zwlekaj! Podaruj swój 1%
Wciąż możesz wesprzeć pracę naszego Hospicjum
swoim 1%! Ministerstwo Finansów informuje, że
przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej
przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie
1% wybranej OPP.
W tym roku możemy przekazać 1% podatku
składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca
(31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30
czerwca.
Nie zwlekaj! Podaruj swój 1%

To co nie udało się Niemcom
zrobili Polacy… Katem rtm.
był st. sierż. Piotr Śmietański.
Za egzekucję dostał 1000 zł
( w tamtym czasie pensja nauczyciela wynosiła około 600 zł).
Nikt nigdy nie odpowiedział za
tę zbrodnie. Oprawcy do końca
swych dni otrzymywali sowite
emerytury…
Walka o przywrócenie prawdy
historycznej na temat rtm. Witolda Pileckiego trwała bardzo
długo. W 1957 roku żona Maria
wraz z córką Zofią i synem Andrzejem czynili bezskuteczne
starania o unieważnienie wyroku
i rehabilitację zamordowanego
męża i ojca. W 1989 roku
Zarząd Główny Towarzystwa
nad Oświęcimiem wystąpił do
ministra sprawiedliwości o uniewinnienie zamordowanego przez
komunistów rtm. Witolda Pileckiego. Pomimo zachodzących
przemian ustrojowych w odpowiedzi z dnia 12 lipca 1989 roku
Naczelny Prokurator Wojskowy
gen. Bryg. Henryk Kostrzewa
stwierdził, że „w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
prawa nie znaleziono podstaw do
pełnej rehabilitacji Witolda Pileckiego”. Jednak już w lutym

następnego roku ta sama Prokuratura Wojskowa przygotowała
rewizję, którą 28 września 1990
roku rozpatrzyła Izba Wojskowa
Sądu Najw yższego w Warszawie. 1 października 1990
roku rtm. Witold Pilecki (oraz
pozostali skazani z Jego grupy)
zostali uniewinnieni. Haniebny
i zbrodniczy wyrok z 1948 roku
został w całości anulowany. 11
stycznia 1995 rtm. Witold Pilecki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. W lipcu 2006 roku rtm.
Witold Pilecki w uznaniu za zasługi i oddania sprawą Ojczyzny
został odznaczony pośmiertnie
Orderem Orła Białego. 7 maja
2008 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę
w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków Bohaterskiej postaci rtm. Witolda
Pileckiego. 28 maja 2009 roku
Rada Warszawy nadała rtm.
Witoldowi Pileckiemu tytuł
Honorowego Obywatela Warszawy. 5 września 2013 roku
rtm. Witold Pilecki został pośmiertnie mianowany do na
stopień pułkownika.

Miejsce pochówku rotmistrza
Pileckiego do dziś nie jest
znane. Rotmistrz nie ma własnego grobu, ale po odzyskaniu
niepodległości w 1989 roku
wiele miast w Polsce, chcąc
uczcić pamięć tego nieprzeciętnego człowieka nadało jego
imię szkołom, ulicom, osiedlom,
parkom. Tablice „ochotnika do
Auschwitz” należność można
na ścianach wielu sanktuariów
i Kościołów w Polsce. Upamiętniono również miejsce, z którego
19 września 1940 roku Witold
Pilecki wyruszył dobrowolnie do
„piekła na ziemi”.

Nielepicki park był drugim
w Polsce noszącym imię Bohatersk iego r tm. Witolda
Pileckiego.

Komuniści nie zdawali sobie
sprawy, że grzebiąc ciało rtm.
Witolda Pileckiego w bezimiennym „dole” zasiali ziarno…
v Stanisław Dam

Ewa Ewart i bracia Sekielscy
na Najpiękniejszej Domówce Świata
W trakcie poniedziałkowej audycji Zaraz Będzie Ciemno na antenie Antyradia Jurek Owsiak ogłosił
gości Akademii Sztuk Przepięknych w ramach 26. Pol’and’Rock Festival. Spotkania odbędą się 30
i 31 lipca i podobnie jak cały festiwal będą dostępne online.
Akademia Sztuk Przepięknych
to zapoczątkowany w 2006 roku
projekt, który stwarza festiwalowej
publiczności możliwość spotkań
i dyskusji z wyjątkowymi gośćmi.
Na przestrzeni lat zaproszenie do
udziału w rozmowach przyjęli m.in.
Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki,
Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk
i Jerzy Bralczyk.
Do grona gości dołączą w tym roku
Ewa Ewart, dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka
filmów dokumentalnych, specjalizująca się w filmach przełomowych
i mocno przemawiających do odbiorcy, a także Tomasz i Marek Sekielscy, dziennikarze, autorzy głośnych filmów „Tylko nie mów
nikomu” i „Zabawa w chowanego”.
Ewa Ewart urodziła się i wychowała w Polsce, ale większość
swojego życia zawodowego spędziła
w Londynie, pracując dla telewizji
BBC. Podróżowała i pracowała
w wielu krajach na świecie, gdzie
zrealizowała dokumenty śledcze,
polityczne i programy poruszające
kwestie społeczne.
Jej filmy ujawniły nowe informacje
o kwestiach takich jak korupcja
w Rosji Borysa Jelcyna, tajne więzienia w Korei Północnej, wojna
domowa w Kolumbii czy tajny
i nielegalny program CIA dotyczący
ekstradycji w trybie nadzwyczajnym
osób podejrzanych o terroryzm.
Publiczność Najpiękniejszej Domówki Świata będzie miała okazję
uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu z braćmi Sekielskimi - autorami głośnych filmów dokumentalnych „Tylko nie mów nikomu”
i „Zabawa w chowanego”, poruszających problem pedofilii w środowisku duchownych. Za pierwszy
z nich autorzy otrzymali m.in. Orły
i Telekamerę. Oba filmy na całym
świecie obejrzało dotąd ponad 30
milionów widzów.

Tomasz Sekielski – dziennikarz
śledczy, reporter, korespondent,
pisarz i reżyser. Dziennikarską
pracę rozpoczął w bydgoskim oddziale Radia VOX. Wyróżniony
prestiżowymi nagrodami, m.in.
Orły, Dziennikarz Roku, Grand
Press, Wiktory, Telekamery, Niptel.
Marek Sekielski - producent i dziennikarz telewizyjny, związany z mediami od 20 lat. Karierę rozpoczynał przy programie Marcina
Wrony „Pod Napięciem” w TVN,
później współpracował z Telewizyjną Agencją Informacyjną, następnie współtworzył poranne
pasmo w TVN 24, program „Teraz
My!” dla TVN, przez 7 lat był producentem Faktów TVN.
Wszystkie spotkania Akademii
Sztuk Przepięknych prowadzą
dziennikarze Onetu.
Pol'and'Rock Festival (wcześniej
Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995
roku.
26. edycja wydarzenia, która odbędzie się w terminie 30 lipca - 1
sierpnia 2020 roku, przybierze formę
Najpiękniejszej Domówki Świata festiwalu online, w czasie którego
publiczności zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców, a w ramach
Akademii Sztuk Przepięknych
odbędą się spotkania z wybitnymi
osobistościami świata kultury, polityki i sportu.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim
wolontariuszom i osobom wspierającym jej styczniowe działania

w ramach Finału WOŚP. W tym
roku wydarzenie będzie również podziękowaniem za postawę Polaków
w walce z epidemią COVID-19.
Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację
zapewniają sponsorzy. Festiwal nie
jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.
Fundacja WOŚP ma ogromne doświadczenie w internetowym przekazie wideo. W czasie 25. Pol’and’Rock Festival materiały na youtubowym kanale internetowej tele-

wizji WOŚP - KręciołaTV – były
oglądane przez 51 milionów minut.
Do Kostrzyna nad Odrą, gdzie
wydarzenie odbywało się nieprzerwanie od 2004 roku, festiwal powróci za rok - 27. edycja Pol'and'Rock Festival zaplanowana jest
na 29-31 lipca 2021 roku.
v Fot. Szymon Szcześniak
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No to jedziemy!

Witajcie, czy pandemia już całkiem się skończyła ? Tego nie wie chyba nikt i ciężko powiedzieć czy kiedykolwiek się dowiemy. Przesiedzieliśmy jednak najgorsze w domach, ale
wszystkich miłośników offroadu już chyba roznosi, zatem powoli wracamy do gry.
Plany na sezon 2020 musieliśmy nieco przesunąć w czasie, nie mniej jednak pierwszy popandemiczny wyjazd już za nami. Postanowiliśmy
póki co organizować wyjazdy z mniejszą liczbą
uczestników aby zgodnie z zaleceniami unikać
zbyt dużych zbiorowisk.
W ciepły kwietniowy poranek zebraliśmy zatem
łącznie 9 załóg i ruszyliśmy w dawno nieodwiedzane Jurajskie zakątki. Wszędzie można było
zauważyć, że świat wraca do normy. Na trasie,
na szlakach i na łąkach, w lasach , spotkaliśmy
chyba więcej turystów niż kiedykolwiek. Trasa
jak zawsze łączyła w sobie wiele kilometrów
turystyki po bezdrożach jak i liczne miejsca
gdzie każdy chętny mógł sprawdzić możliwości
swoje i swojego samochodu. Była woda, było
błoto, były przeprawy i podjazdy, był piasek,
były piękne widoki, było fajnie :-)
Dlatego też w kolejną niedzielę powtarzamy wyjazd w niewielkim gronie aby ponownie
podziwiać Jurę, tym razem jednak inne rejony.
Skróty filmowe i zdjęcia a także plany na kolejne wyjazdy znajdziecie na naszym FB: https://
www.facebook.com/16kiloblota/ Zapraszamy!

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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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC
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

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

Warsztaty z wiosennych aranżacji wnętrz
Zimy nie było, gdzie więc ta prawdziwa wiosna? Już za moment może zagościć w naszych czterech ścianach, rozłożyć się leniwie
na kanapie, zajrzeć do kuchni, przewietrzyć sypialnię i poprawić nastroje domownikom. Tylko jak ją zaprosić? Absolutnie nie potrzeba do tego gruntownego remontu – wystarczy kilka barwnych dodatków. Wiosno, przybywaj!
Niczego nie pragniemy bardziej po szarzyźnie zimy niż odrobiny
soczystego koloru. Ładniejsza pogoda sprawia, że chcemy nie
tylko odświeżyć garderobę, ale i zmienić przestrzeń wokół siebie
– szczególnie, jeśli spędzamy w niej więcej czasu niż zazwyczaj
i nie możemy w pełni korzystać z uroków budzącej się do życia
przyrody.

– Wiosna nie boi się barw, wręcz przeciwnie, dlatego to doskonały moment na przemycenie koloru do naszych domów,
nawet jeśli wcześniej się ich trochę obawialiśmy. Słoneczna żółć,
soczysta zieleń czy cukierkowy róż w małych dawkach to klucz
do sukcesu. Warto pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach i zamiast gruntownych zmian, wystarczą te małe. Wiosenne kwiaty,
pastelowa pościel czy zielone podkładki w jadalni sprawią, że
poczujemy świeżość w domu, a co ważne – nasz portfel na tym
nie ucierpi – podpowiada ekspertka związana z marką KiK.
Oczywiście we wszystkim potrzebny jest umiar – pstrokacizna
męczy, dlatego wybierajmy wiosenne ozdoby z głową, choć przy
takiej różnorodności dodatków może to być niełatwe zadanie.
Salon pełny dobrej energii

Zmiany warto zacząć od salonu, w końcu to centrum domowego
życia. Ciemne, grubsze kotary spełniły już swoją rolę, dlatego
schowajmy je na dno szafy – z pewnością znów się przydadzą,
kiedy nadejdą jesienne dni. W ich miejsce powieśmy lekkie zasłony w pastelowych barwach lub całkowicie z nich zrezygnujmy
na rzecz kremowych, lejących się firan – wpuścimy więcej światła
do wnętrza. Pusty parapet aż „prosi się” o przystrojenie, a wiosenne kwiaty – żonkile, tulipany, krokusy – świetnie dogadają
się ze słońcem.
Sercem salonu jest kanapa ze stolikiem kawowym. I tę przestrzeń również warto odświeżyć. – Sofa przystrojona poduszkami
w pastelowych barwach i kwiatowych wzorach wręcz nabierze
rumieńców. Grube koce lepiej schować do szafy obok ciężkich
zasłon, przydadzą się dopiero za kilka miesięcy – radzi ekspertka
KiK i dodaje: nie zapominajmy o stoliku albo ławie – to miejsca,
które mimowolnie zwracają naszą uwagę z perspektywy kanapy,
dlatego i tam warto skomponować nową aranżację. W jaki
sposób? Tu ogranicza nas tylko wyobraźnia – bazą niech będzie
na przykład kremowy bieżnik z kwiatową aplikacją. Może mu
towarzyszyć drewniana figurka, krokusy w metalowej doniczce
albo ceramiczne ozdoby w wiosennych barwach. I wcale nie jest
to połączenie wyłącznie dla małych dziewczynek!

Kuchnia pachnąca wiosną

Nie od dziś wiadomo, że kawa lepiej smakuje w ładnym kubku.
A w takim z kwiatowym malowaniem już wyśmienicie! Właśnie
od takiej przyjemności warto rozpocząć akcję poszukiwania
wiosny w kuchni. Gdzie można ją znaleźć? W pastelowym pojemniku na herbatę, przy oknie, gdzie krążą drewniane zawieszki
w rustykalnym stylu czy wreszcie w szafce z kuchenną zastawą.
Kolorowe talerze to elementy, które sprawią, że wiosenne posiłki
z nowalijkami będą jeszcze smaczniejsze, a na pewno przyjemniejsze dla oka!
Sypialnia w odświeżonym wydaniu

W sypialni ma być przede wszystkim miło i przytulnie, dlatego
nowa pościel i narzuta na łóżko to strzał w dziesiątkę. We
wnętrzu nie powinno także zabraknąć kojącej zmysły zieleni
– możemy wybrać tradycyjne tulipany w doniczkach albo postawić na ultramodne sukulenty. Rośliny o charakterystycznej

budowie zauroczyły bywalców Instagrama i Pinteresta. I wcale
nie powinno nas to dziwić! Pamiętajmy, że rośliny te szczególnie
efektownie prezentują się w szkle (np. w słoikach) – zarówno
w stojącej, jak i wiszącej kompozycji.

– Budząca się do życia natura to najlepsza inspiracja dla naszych
wiosennych aranżacji – czerpmy z niej garściami. A jest w czym
wybierać! Soczysta zieleń i pistacjowy odcień, słoneczna lub kanarkowa żółć, cukierkowy róż albo delikatny fiołkowy to paleta
barw, które polecają się na wiosnę. Niosą radość, dobrze łączą
się ze bielą i skandynawską szarością oraz dodają energii. A tej
nigdy za wiele – podsumowuje dekoratorka sieci KiK.

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

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

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

Dom 140 m kw w Żarach,
gm. Krzeszowice, działka 14 a,
przepiękne miejsce.

Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 420 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA
zadbany dom o pow. 240 m kw na
działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Nowa cena: 430 tys. PLN.

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

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

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

DO SPRZEDANIA
dom w Tenczynku o powierzchni
całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.
Cena: 450 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
działka budowlana w spokojnym
miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach,
gm. Liszki.
Nowa cena: 90 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Nowa cena: 155 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 180 m kw w Filipowicach,
działka 13 a.
Cena: 319 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.
Cena: 719 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
piękna działka budowlana 38 a
w Siedlcu, z widokiem na Tatry.
Nowa cena: 199 tys. PLN.

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

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

Nowa cena: 149 tys. PLN.

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

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 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. Nowa cena: 430 tys. PLN.
Dom 60 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. Nowa cena: 155 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.
17. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
18. 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
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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.
35. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
36. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
37. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.

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

Cena: 950 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
57. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w
Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
58. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.
Cena: 185 tys. PLN.

69. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
70. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

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

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

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
59. 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.
60. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
61. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.
62. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
63. 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.
64. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
65. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
66. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
67. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
68. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
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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
ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

TY I DZIEŃ DZIECKA
CZYLI TYDZIEŃ RODZINY W GMINIE ZABIERZÓW
W tym roku Dzień Dziecka będzie zupełnie wyjątkowy. Nie możemy co prawda spotkać
się na Rynku w Zabierzowie i wspólnie świętować ale atrakcji nie zabraknie. Specjalnie
dla wszystkich małych i całkiem dużych dzieci Samorządowe Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów przygotowało całą masę inspiracji w postaci webinariów, konkursów,
warsztatów online, które realizowane będą w ramach tygodniowego wydarzenia pn.
https://www.facebook.com/events/548628369182748/.
Od 26 maja do 1 czerwca na profilu wydarzenia będą pojawiały się różnorodne działania,
które podzielone zostały na trzy moduły: Dla siebie, Dla rodziny i Dla świata. Zapraszamy
na wspólną zabawę, lokalne podróże po gminie Zabierzów, warsztaty kulinarne, wywiady
w różnej formie i o różnej tematyce oraz wiele innych niespodzianek. Szczegółowy
program dostępny jest na stronie internetowej centrum Kultury i w wydarzeniu, do
którego można dołączyć w każdej chwili.

MISTRZ I UCZNIOWIE
Wystawa prac Mariana Konarskiego i Grupy
Plastycznej Zdrój w jubileusz 35-lecia
Już w piątek 15 maja 2020 otwarta została Galeria
w Pałacu Vauxhall. Udostępniono wystawę "Mistrz
i Uczniowie" - wystawę prac Mariana Konarskiego
oraz Grupy Plastycznej Zdrój z okazji jubileuszu
35-lecia Grupy.
Zapraszamy także do zwiedzania ekspozycji
prezentowanej w Galerii pod 1edynką "Ocalić od
zapomnienia", która ukazuje prace malarskie założycieli Grupy Plastycznej Zdrój. Galeria
czynna jest od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00.
Obowiązują nowe zasady zwiedzania, dostosowane do zaleceń sanitarnych. Maksymalnie na sali może
znajdować się 7 osób, w trakcie przebywania na terenie i w pomieszczeniach Galerii obowiązuje nakaz
zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, nie można dotykać eksponatów, a zwiedzający zobowiązani są
do zachowania dystansu min. 2 metrów od innych osób.

TRZEBINIA
Kabaret "Moherowe Berety", którego występ miał się odbyć
29.03 został przeniesiony na 24 października 2020 godz. 17:00. Bilety z datą
wcześniejszą oczywiście zachowują ważność.

WIELKA WIEŚ
I WIELKOWIEJSKI TARG
Serdecznie zapraszamy mieszkańców i osoby zainteresowane z okolicznych gmin na
Wielkowiejski Targ.
Startujemy 30.05 br. o godz. 9.00 a potem cyklicznie.Targ będzie zlokalizowany na placu
przy Urzędzie Gminy z zachowaniem bezpiecznych odległości między stoiskami. Podczas
Targu prosimy wszystkie osoby o zachowanie środków ostrożności tj. przypominamy
o obowiązku zasłaniania ust i nosa, noszeniu rękawiczek oraz zachowaniu dystansu.
Prosimy o wsparcie lokalnych rolników/sadowników/wytwórców w tym trudnym czasie
#kupujęlokalnieNie może Was zabraknąć!
www.wielka-wies.pl

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

ZADRA

Być może tułaczka i bezdomność, a co za tym idzie, ciągłe przeganianie przez ludzi, odcisnęły piętno
na psychice tej łagodnej suczki... Wiemy tyle, że po oszczenieniu się w opuszczonej i rozpadającej
się stodole, zaopiekowana została przez osobę o wielkim sercu. Później był roczny pobyt w płatnym
hotelu z behawiorystą, a ponad dwa tygodnie temu trafiła pod naszą opiekę. Sunia jest cicha, stara
się być niezauważalna, nie szuka bliższego kontaktu z człowiekiem, ale z psami dogaduje się bardzo
dobrze. Na smyczy chodzi idealnie, bez problemów idzie tam, gdzie człowiek, co nie znaczy, że
odnajdzie się w ruchu ulicznym miasta. Szukamy domu spokojnego, z doświadczeniem, najlepiej
z drugim bezproblemowym i otwartym psem. Zadra ma około 3-4 lata, waży 17 kg, jest przygotowana
do adopcji. Czeka na szansę i swojego człowieka w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach
Kolonii (okolice Krakowa). Jeśli chodzi o adopcję Zadry dla jej komfortu psychicznego wymaganych
jest kilka spacerów zapoznawczych, by dobrze poznała przyszłych opiekunów. Tel. 783553197.

NADIA

Radosna, serdeczna, ufna i bardzo ruchliwa. Kocha ludzi, inne psy, a z racji charakteru z kotami też
nie powinno być problemu. Znajdzie się miejsce w czyimś sercu dla tej dojrzałej pani o oryginalnej
urodzie i kolorze sierści? Nadia ma około 6 lat, waży 17 kg, jest przygotowana do adopcji i czeka
na kochający dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa)Tel.
783553197.

BAKI

Ten piękny pies był kiedyś psem łańcuchowym. Żywiołowy charakter zmuszał go do ucieczek.
Wracał za każdym razem, by znów zostać przypiętym. Był utrapieniem dla opiekuna i trafił do nas.
To świetny pies. Odważny, radosny, serdecznie nastawiony do ludzi i do innych psów. Uwielbia
się bawić i biegać. Potrzebuje aktywnego opiekuna. Byłby idealnym towarzyszem na dłuższe,
piesze wycieczki. Baki ma około 5-6 lat, waży 20 kg, jest przygotowany do adopcji. Czeka na nowy,
prawdziwy 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

IZYDOREK

Przedstawiamy Izydorka - niewielkiego, spokojnego pieska, grzecznego, cichego i całkowicie
bezproblemowego. Piesek jest bardzo miły i kochany wobec opiekunów, nie sprawia żadnych
problemów. Izydorek jest pieskiem starszym, ma około 9+ lat, waży poniżej 10 kg. Trafił do nas
z licznymi bliznami na pyszczku i wokół oka. Są one zagojone, ale powstały dość niedawno. Izydorek dogaduje się z innymi pieskami, jest fajniutkim zwierzaczkiem. Piesio potrafi chodzić na
smyczy, nie ciągnie, nie szarpie i nie wyrywa się podczas spacerów. Można wziąć go na ręce, przytulać. Lubi głaskanie za uszkiem, dzielnie znosi zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne. Bardzo
prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla tego malutkiego słodziaka.

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

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

CHRUPCIO

Przedstawiamy Chrupcia - małego psiaka w wieku 4-5 lat, ważącego około 9-10 kg, obecnie będącego w bardzo dobrej kondycji, choć gdy do nas trafił, miał ogrom kleszczy i trochę dredów.
Teraz wszystko jest już ok. Chrupcio jest pieskiem energicznym, nie przepada za noszeniem na
rękach i za zabiegami pielęgnacyjnymi, ale uporaliśmy się z jego okrywą. Piesek dobrze współpracuje z opiekunami, lubi się przytulać, choć jako typowy szpic jest pieskiem pewnym siebie i nic
nie da sobie zrobić na siłę. Chrupcio bardzo lubi ruch i spacery. Jest czystym zwierzakiem. Piesek
potrzebuje konsekwentnego opiekuna, ale gdy pozna zasady właściwego zachowania, powinien
dobrze odnaleźć się w nowym domu. Prosimy o dobry, doświadczony dom dla tego pięknego kudłacza.

SERIA

Przedstawiamy Serię - młodą, piękną sunię, która od sierpnia 2019 r. przebywa w naszym schronisku. Początkowo Seria była bardzo ostrożna w kontakcie z opiekunami, ale obecnie, w stosunku
do opiekunów i wolontariuszy jest kochaną, otwartą na człowieka psinką i gdy widzi "swoich" ludzi
potrafi szczerze się cieszyć. Zjada smakołyki z ręki, polubiła głaskanie i przytulanie, bez problemu
można ją wziąć na ręce. Z suczki lękliwej, stała się sunią ostrożną, ale i ciekawską. Przy cierpliwym
opiekunie stanie się kochaną, wpatrzoną w człowieka psinką. Potrzebuje jedynie trochę czasu na
adaptację. Seria waży około 12 kg, ma około 1,5 - 2 lata, ładnie chodzi na smyczy. Bardzo prosimy
o dobry, spokojny i cierpliwy dom dla Serii, która potrzebuje kochającej rodziny, by na nowo poczuć
się bezpiecznie i móc odwdzięczyć się człowiekowi za okazaną dobroć.

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.

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Biuro redakcji:
32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

"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
BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT OBROTOWY
DLA FIRM
Z GWARANCJĄ BGK

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!

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

dostępny
szybko i prosto

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00
Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu obrotowego od oceny wiarygodności i zdolności
kredytowej firmy. Oferta gwarancji de minimis obowiązuje do 31.12.2020 r. Pełna informacja
o kredycie, gwarancji de minimis, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl.
Informacja handlowa według stanu na 15.05.2020 r.

• 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

