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Przepis na wakacyjny
klimat we wnętrzu
Nadmorskie podróże, te małe i duże, to SPA dla
zmysłów i odpoczynek od codzienności – nieważne,
czy za cel podróży obraliśmy urokliwą Jastarnię czy
luksusowe Saint-Tropez. Jeśli urlop dopiero przed
tobą albo nie wiesz, czy uda ci się na niego wybrać,
bo sytuacja jest niepewna, stwórz wakacyjny klimat
we własnym domu! Obiecujemy, że przepis jest
z tych łatwych, wystarczy dobra baza, kilka składników z morskim rodowodem i dekoracje, które
dodadzą smaku!
Świeżość, harmonia i radość
to trio, które idealnie opisuje
wakacyjną estetykę. Styl marynistyczny – tak chętnie wy-

korzystywany w letniskowych
domkach – sprawdza się także
w wielkomiejskich zabudowa-

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

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

ROZPOCZĘCIE KURSU:
KAŻDA ŚRODA
GODZ. 18

KREDYTY NA
TWOJE POTRZEBY
UCZYMY Z PASJĄ!
Krzeszowice, ul. Św. Floriana 3
filipekmagdalena@interia.pl

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

tel. 603 239 529

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Przepis na wakacyjny klimat we wnętrzu

niach. Jak go stworzyć, aby móc cieszyć się wakacyjnym klimatem
przez dłuższy czas?
Krok I: baza

W kulinariach ważna jest baza – nawet najlepszej jakości Prosciutto
di Parma i mozzarella nic nie zdziałają, jeśli ciasto na pizzę jest
kiepskie. Podobnie jest w aranżacji – trzeba zacząć od solidnych
postaw, na dodatki przyjdzie czas. Bazę do wakacyjnej aranżacji
stanowią kolory zaczerpnięte z nadmorskich krajobrazów, które mają
także walor „terapeutyczny” – działają kojąco i uspokajająco. Warto
połączyć ze sobą biel, chłodne odcienie piasku, delikatne brązy oraz
kolor niebieski w różnych tonacjach – od błękitu i spranego jeansu,
przez turkus południowych wód, po granat burzowego nieba. Paleta
możliwości jest bardzo szeroka, co ułatwia zadanie – uniwersalne
odcienie będą doskonałą podstawą do wprowadzenia wakacyjnego
stylu we wnętrzach.

– Styl marynistyczny ma to do siebie, że nie jest wyszukany, wręcz
przeciwnie – jego prostota sprawia, że możemy łatwo go przemycić
do naszych mieszkań. Biel, błękit czy różne odcienie beżu i szarości
to dla wielu z nas kolory uniwersalne – chętnie dekorujemy nimi
ściany w mieszkaniach, bo pasują do niemalże wszystkiego i nie
ograniczają nas aranżacyjnie. „Królem” stylu marynistycznego
jest oczywiście odcień nieba i fal – niebieski w różnych wariacjach.
Dodatkowo ten kolor przeżywa właśnie swój złoty okres – ciemny się z odcieniem czerwonego wina – jednak tutaj trzeba zachować
odcień niebieskiego, przypominający barwę wieczornego nieba, odpowiednie proporcje – zdecydowana przewaga granatu i bieli,
czyli Classic Blue został wybrany przez Instytut Pantone kolorem a czerwień jedynie w akcentach – podpowiada ekspertka marki KiK.
roku 2020 – komentuje ekspertka KiK.
Tekstylia w odcieniu morskiej bryzy lub turkusowej wody mogą odKrok II: główne składniki
mienić także wystrój innych pomieszczeń, szczególnie jeśli za tło
Nadmorski klimat nie oznacza mieszkania zdominowanego przez ko- do marynistycznych wariacji posłużą białe, minimalistyczne meble
twice, repliki żaglowców czy sieci rybackie porozwieszane w każdym lub w odcieniu jasnego, jedynie lakierowanego drewna. W sypialni
kącie, niczym w portowej karczmie. Liczy się przede wszystkim wystarczy odpowiednio dobrana pościel czy kilka poduszek dekoumiar i dobranie akcentów tak, aby w salonie, łazience czy sypialni racyjnych z interesującym wzorem – kotwice albo rozgwiazdy mile
poczuć świeżość morskiej bryzy i odprężyć się. Jak to zrobić, aby widziane! W łazience natomiast warto postawić na kontrastowo
nie przesadzić?
zestawione ręczniki w bieli i granacie lub zasłonkę prysznicową
– Na pierwszy ogień idą tekstylne dekoracje, dlatego przyjrzyjmy w piaskowym odcieniu.
się zasłonom w salonie – może warto wymienić je na takie w bardziej zdecydowanym odcieniu, który kojarzy się z odcienie fal?
To samo tyczy się kanapy – jeśli jej odcień odbiega od palety nadmorskich barw wystarczy zarzucić na nią pled lub narzutę w neutralnym odcieniu – np. złamanej szarości lub lnu, który będzie
dobrą bazą do barwnych poduszek. Wspólnym mianownikiem
kolorowych poszewek może być odcień niebieski. Nie bójmy się
także eksperymentować – poduszki w marynarskie granatowo-białe
pasy jednoznacznie uwydatnią klimat miejsca. Warto pamiętać
o tym, że ciemny, marynarski granat bardzo dobrze komponuje

Krok III: wyraziste dodatki

Urokliwe latarnie, mewy tłoczące się nad brzegiem Bałtyku, kutry
rybackie czekające na połów czy muszelki wyławiane z wody to
wszystko, za co kochamy morze. Dlatego ostatnim krokiem
w naszym przepisie na dobrze wysmażony wakacyjny klimat są
wyraziste dodatki, które dopełnią aranżację. Obrazek przedstawiający morze skąpane w zachodzącym słońcu, drewniany, biały,
postarzany lampion na świece czy figurki jednoznacznie kojarzące
się z wakacjami nad morzem będą dobrze się prezentowały w otoczeniu morskich barw.

– W aranżacji warto wykorzystać także pamiątki przywiezione znad
morza albo zrobić coś samemu w klimacie hande made - np. muszelki i kamienienie możemy ułożyć w szklanym, przeźroczystym
słoju. Subtelnie będą wyglądały także zasuszone trawy przypominające tatarak, umieszczone w wysokim wazonie. Prawdziwą
perełką może być tzw. driftwood, czyli zasuszone drewno, które
morze wyrzuciło na brzeg. Konar z rozbielonego drewna warto
wykorzystać jako efektowny wieszak lub podstawę nietuzinkowej
lampy – podsumowuje ekspertka marki KiK.
Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew – kolekcjonujemy w głowie takie obrazy, aby w chłodniejsze dni móc do nich
wracać i marzyć o kolejnych podróżach. Zbudujmy w domu klimat
słonecznych plaż i chłodnej morskiej piany, szczególnie że przepis
na taką wakacyjną stylistykę jest prosty, a modyfikacje i proporcje
„na oko” są wskazane!
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OGRODZENIE WYKONUJE
DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM:

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
Bank Credit Agricole wyróżniony przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Po raz kolejny działania banku Credit Agricole z zakresu CSR zostały
docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym
Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki.”
znalazło się 20 inicjatyw banku podejmowanych na rzecz pracowników, społeczeństwa i środowiska.
W najnowszym raporcie Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
„Odpow iedzia lny biznes
w Polsce 2019. Dobre praktyki”
w y ró ż n ionyc h z osta ło 2 0
działań, które podejmuje bank
Credit Agricole z zakresu społecznej odpow iedzia lności
biznesu (CSR). Wśród uhonorowanych inicjatyw znalazły się
trzy nowe projekty: „Zamieniam
się w słuch”, „Różnorodność
i integracja” oraz panel interesariuszy. Pierwszy z nich, „Zamieniam się w słuch”, jest przedsięwzięciem mającym na celu
podniesienie standardów obsługi osób z problemami słuchu
oraz zmianę postrzegania osób
niesłyszących i integrację ich
z otoczeniem. „Różnorodność
i integracja” to inicjatywa na
rzecz wspierania różnorodności
oraz zarządzania nią w banku
Credit Agricole i społeczeństwie, realizowany we współpracy z podmiotami samorządowymi. Panel interesariuszy
bank zorganizował w 2019 r.,
aby poznać oczekiwania, rekomendacje oraz zaprojektować
działania w obszarze CSR na
kolejne lata. Istotne obszary
dotyczyły wpływu firmy na oto-

czenie społeczne, ekonomiczne
i środowisko naturalne.

Cieszy nas, że po raz kolejny
znaleźliśmy się w gronie firm
odpowiedzialnych. Realizacja
działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu powinna być ważna dla każdego
przedsiębiorstwa i być wpisana
w jego strategię biznesową. To
jak działamy na rzecz innych:
naszych pracowników, otoczenia społecznego, środowiska
pokazuje wartości jakie są dla
nas ważne i że jesteśmy zaangażowanym biznesem – mówi
Beata Janczur, wiceprezes banku
Credit Agricole.
Wśród praktyk długoletnich
Credit Agricole w Raporcie
za 2019 r. doceniono m.in.:
program PowerON – mający
na celu efektywne zarządzanie
energią w miejscu pracy i poza
nim; Dzielmy się wiedzą –
warsztaty prowadzone przez
wewnętrznych specjalistów
firmy; wolontariat kompetencyjny; promocję kultury francuskiej; politykę antymobbingową; Mówimy po ludzku –
upraszczanie języka umów; ułatwiania dostępu do banku osób
niepełnosprawnych fizycznie;

Maksymalni – cykl rozwojowych wydarzeń dla studentów
i młodzieży.

Każda, nawet drobna inicjatywa
CSR, pozytywnie wpływa na
ludzi, otoczenie, przyrodę i pozwala zmieniać świat na lepsze.
Społeczna odpowiedzialność
biznesu nie jest czymś ekskluzywnym, jest praktyką, realizowaną z uwagą i oddaniem –
dodaje Beata Janczur.

„Odpow ied z ia l ny biznes
w Polsce 2019. Dobre praktyki”
to 18. edycja największego
w Polsce przeglądu CSR. W tym
roku w dokumencie wyróżniono
1696 dobrych praktyk podejmowanych przez mały, średni
i duży biznes; łącznie 214 firm.
Trzonem dla praktyk jest zaproponowany w normie ISO
26000 podział na 7 obszarów
społecznej odpowiedzialności
biznesu: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności
lokalnej, praktyki z zakresu
pracy, środowisko, zagadnienia
konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka, uczciwe
praktyki operacyjne. Dodatkowo
do każdej praktyki przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zapraszamy do CA Express Credit Agricole,
ul. Krakowska 16, Krzeszowice

• 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

Odkryj Małopolskę na nowo. Jura
Turystyka piesza, rowerowa i konna, a także wspinaczka, golf oraz bieganie - to
propozycje, spośród których każdy wybierze coś dla siebie. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska lub po prostu Jura, nie bez przyczyny polecana jest miłośnikom
aktywnego wypoczynku. Jej atrakcyjność tkwi również w długiej i bogatej historii,
o której przypominają liczne zamki i drewniane kościoły.
Warto odkrywać Małopolskę na
nowo. Proponujemy Jurę Krakowsko-Częstochowską. To unikatowy w skali kraju obszar, pełen
uroku, malowniczych krajobrazów
oraz zabytków architektury. Na jej
małopolskiej części utworzono park
narodowy oraz aż 6 z 11 parków
krajobrazowych województwa
małopolskiego. To idealne miejsce
na letni lub weekendowy wypoczynek - mówi Tomasz Urynowicz,
Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego.
Elementy krajobrazu Jury tworzą
kompozycję idealną. Obfitują
w jaskinie, zielone doliny, wyniosłe
wzgórza, wapienne skały i przejrzyste źródła krasowe. Co więcej, od
Błędowa aż po gminę Klucze rozciąga się jedyna w Polsce pustynia,
zwana Pustynią Błędowską. Przy
Pustyni Błędowskiej znajdują się
trzy punkty widokowe: Dąbrówka
z poligonem wojskowym, Róża
Wiatrów z drewnianą platformą
widokową i Czubatka górująca nad
miejscowością Klucze.
Perłą rejonu jest Ojcowski Park
Narodowy (najmniejszy park narodowy w Polsce), którego historia sięga 1956 roku. Jego ozdobą
są unikatowe formacje skalne
o intrygujących nazwach: Maczuga Herkulesa – w pobliżu zamku
w Pieskowej Skale i Igła Deotymy.
W planie wycieczki nie może też
zabraknąć Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd i Rezerwatu Pazurek - przez który prowadzi kilka
szlaków, w tym tworząca ponad
5 km pętlę ścieżka dydaktyczna
oznaczona kolorem czerwonym.
W bukowych i jaworowych lasach
znajdują się stanowiska wielu chronionych i zagrożonych gatunków

flory, w tym wiele rzadkich storczyków. Niezwykłą atrakcją są
wysokie, wapienne ostańce o niezwykłych kształtach. To tylko przykłady, warto odkryć tajemnice
wszystkich jurajskich parków
krajobrazowych.
Szlak Orlich Gniazd to jeden
z najsłynniejszych szlaków turystycznych, znany z licznych legend
i zamków. Wystarczy wspomnieć
o ruinach zamku w Ojcowie - stanowiących pozostałość po warowni
wzniesionej w XIV w., czy równie
wiekowej budowli w Rabsztynie.

Szlak ma swój wariant rowerowy.
Jest prawie o 30 km. dłuższy od
pieszego i znacznie trudniejszy,
ze względu na tereny piaszczyste
i przewyższenia.
Niezwykłych doznań smakowych
doświadczyć można podążając Małopolskim Szlakiem Winnym oraz
próbując lokalnych potraw. Wyżyna
Krakowsko-Częstochowska to ojczyzna smakowitości, takich jak:
sernik jurajski, pstrąg ojcowski czy
chleb jurajski.
#OdkryjMałopolskęNaNowo
v www.visitmalopolska.pl
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Braun D. : Ciemna strona Sary
W dworku pod Krakowem zostaje zamordowana
narzeczona zamożnego prawnika. Podejrzanym
jest ogrodnik o kryminalnej przeszłości. Kiedy
o pomoc w rozwikłaniu sprawy zostaje poproszony
prywatny detektyw Mirek Filer, na jaw wychodzą
kolejne tajemnice.

JAK TO Z CZERNEŃSKIM
MOSTEM BYŁO
Niegdyś blisko Czernej, żył szlachcic imieniem
Juliusz, herbu Czarna. Zarządzał on okolicznymi folwarkami i przysiółkami. Niestety
nie był dobrym człowiekiem. Jego serce nieustannie trawiła chciwość i żądza władzy.
Od mieszkańców wiejskich
chat żądał ciągle nowych podatków, a okolicznych rzemieślników oszukiwał i wykradał im najlepsze towary.
Zgromadził w ten sposób
wielkie bogactwa. Przez to,
że złoto, które posiadał zostało
zdobyte na krzywdzie ludzkiej,
na skarb padło przekleństwo.
Juliusz w obawie, że ktoś mu
ukradnie skarb, zakopał go pod
mostem nieopodal pobliskiego
klasztoru. Pewnego dnia, kiedy
Juliusz przechodził przez most,
na jego drodze stanął anioł.
Błagał go by ten oddał skarb
ubogim i w ten sposób uratował swoją duszę. Juliusz,

w obawie, że anioł chce zabrać
mu bogact wa odwrócił się
i zaczął uciekać w przeciwnym
kierunku. Drogę zagrodził mu
wtedy diabeł. Most się zatrząsł
i runął w dół, prosto w otchłań,
która się pod nim otwarła.
Razem z mostem zniknął Juliusz i jego skarb. Szczelina zamknęła się grzebiąc na wieki
szlachcica. Mnisi, którz y
wszystko to widzieli z murów
klasztoru, nazwali to miejsce
Mostem Diabelskim.
v Barbara Miler, Magdalena
Stokłosa, Weronika Zawada

kl. III b, Szkoła Podstawowa
w Tenczynku, r. szk. 20019/2020

Repertuar Kina "Sztuka" - lipiec 2020
„Bayala i ostatni smok”
• 3.07, seans o godz. 10:30 •
Prod. Niemcy/Luksemburg – b/o animacja/przygodowy Czas projekcji – 85 min. Cena biletu: 10 zł
„Naprzód” (dubbing)
3.07 – 9.07.2020 seans o godz. 16.00
Prod. USA – b/o animacja Czas projekcji – 102 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Bad Boys For Life” (napisy)
3.07 – 9.07.2020 seans o godz. 19.30
Prod. USA – 15 lat sensacyjny; Czas projekcji – 124 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Śnieżka i fantastyczna siódemka”
10.07, seans o godz. 10:30
Prod. Korea Południowa – b/o animacja/fantasy; Czas projekcji – 92 min. Cena biletu: 10 zł
„Najświętsze serce” (lektor)
11.07 – 16.07.2020 seans o godz. 16.00
Prod. Hiszpania – 12 lat, dokumentalizowany; Czas projekcji – 89 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„1917”
11.07 – 16.07 godz. 19.30
Prod. USA/W.B – 15 lat, wojenny/dramat; Czas projekcji – 120 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Słoń Benjamin”
17.07, seans o godz. 10:30
Prod. Niemcy– b/o familijny; Czas projekcji – 91 min. Cena biletu: 10 zł
„Sonic. Szybki jak błyskawica” (dubbing)
17.07-23.07 seans o godz. – 16.00
Prod. Japonia/Kanada/USA – b/o przygodowy; Czas projekcji – 100 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„#tuiteraz”
17.07-23.07 seans o godz. – 19.30
Prod. Belgia/Francja – od. 12 lat, komedia; Czas projekcji – 97 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Wilk w owczej skórze 2”
24.07 seans o godz. 10:30
Prod. Rosja– b/o animacja/familijny/komedia Czas projekcji – 85 min.; Cena biletu: 10 zł
„Mulan”
• 24.07 godz. 16.00 (dubbing), 19.30 (napisy) • 25.07 godz. 10.00 (dubbing), 13:00 (napisy) •
• 26.07-6.08 godz. 16.00 (dubbing), 19.30 (napisy) •
Prod. USA – 7 lat przygodowy; Czas projekcji – 120 min.
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Wyprawa Magellana”
31.07 seans o godz. 10.30
Prod. Hiszpania – b/o animacja/przygodowy, Czas projekcji – 90 min. Cena biletu: 10 zł

Valko T. : Arabski książę
Kontynuacja porywającej sagi arabskiej, która
zbliża dwa z pozoru odległe światy. Jak potoczą
się losy kobiet z rodu Salimich - Doroty i jej
dwóch córek: Marysi i Darii - oraz ich życiowych
partnerów? Czy Dorota po życiowej zawierusze
będzie mogła spokojnie cieszyć się szczęściem
swojego stadła?

Mróz R. : Ekstradycja
„Ekstradycja” to kolejny, świetny tom serii o Chyłce.
Fabuła trzyma w napięciu, akcja jest dynamiczna,
a zakończenie po raz kolejny jest zaskakujące. Z niecierpliwością czekamy na kolejną część.

Kienzler I. : Bodo i jego burzliwe romanse
Eugeniusz Bodo – przedwojenny aktor, reżyser,
producent i celebryta, ikona męskiej elegancji,
człowiek, który ze swego nazwiska uczynił markę
handlową. W publikacji poświęconej życiu miłosnemu najpopularniejszego polskiego aktora
filmowego Drugiej Rzeczypospolitej nie może
zabraknąć też historii kina ani opowieści o przedwojennych teatrach i kabaretach.

Paris B.A. : Dylemat

Kinney J. : Totalna demolka

Czy prawda zawsze oznacza oczyszczenie? Czy
przynosi ukojenie, a może jest ciosem dla ukochanej osoby? Może czasem lepiej przemilczeć
prawdę, by chronić najbliższą osobę i dać jej chwile
szczęścia? Z tymi pytaniami zostawia czytelników
B. A. Paris.

"Totalna demolka. Dziennik cwaniaczka. Tom
14" to kontynuacja serii "Dziennik cwaniaczka",
którą stworzył popularny, amerykański pisarz
Jeff Kinney. Opisuje w niej wszystkie obserwacje
i doświadczenia, które przeżył w okresie swojego
dzieciństwa. Jego oryginalny styl, wyjątkowe poczucie humoru i staranne ilustracje zapewniły serii
wstęp do grona bestsellerów.

Gargaś G. : Dzień kobiet
Trzy kobiety, co roku 8 marca, spotykają się w kawiarni u Róży, aby porozmawiać, o swojej kobiecości, błędach, które popełniły, radościach, które
się im przydarzyły. Są od siebie tak różne, a jednak
połączone ze sobą nie tylko więzami krwi, a także
splotami zdarzeń.

Gawryluk B. : Apa: pies zaprzęgowy
Poznajcie Apę - psa zaprzęgowego rasy alaskan
husky. Psy tej rasy idealnie nadają się do zaprzęgu, ciągną sanie, przewożą ludzi i towary. Apa
jest jednym z najbardziej doświadczonych psów
w stadzie i zawsze biegnie na czele zaprzęgu. Seria
wyjątkowych książek przedstawiających historię
niezwykłych psów, o których można powiedzieć,
że są psami na medal!

Informacje, Reklamy

5

CELLULIT - JEST NA TO SPOSÓB!!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Cellulit to zmiany skórne inaczej "skórka pomarańczowa”. Pojawiają się na udach, pośladkach
i czasami na podbrzuszu oraz górnej części ramion. Najłagodniejsza postać cellulitu widoczna
jest, gdy uchwycimy fałd skóry w obrębie danej partii ciała. W innych przypadkach cellulit
jest widoczny gołym okiem. Powierzchnię ciała szpecą drobne wgłębienia, zgrubienia
i nierówności. Problem ten dotyczy około 85 proc. kobiet po okresie dojrzewania. Na
szczęście jest na to sposób!!
Proponujemy wszystkim Paniom zmagającym się ze
znaną im „zmorą”, zabieg antycellulitowy – cellulogię.
Próżniowy masaż ciała innowacyjnym urządzeniem wykorzystującym podciśnienie. Metoda ta została opatentowana
w 1986 roku przez Louisa Paula Guitay i spopularyzowana
w dziedzinie medycyny estetycznej. Twórca tej metody
poszukiwał skutecznego sposobu oddziaływania na blizny
i zmiany w obrębie tkanki łącznej. Badania dowiodły, że najskuteczniejszym sposobem jest wałkowanie i rolowanie skóry
oraz tkanek pod nią leżących.

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

Zabieg taki z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia
został nazwany cellulogią. Działa na skórę i tkankę podskórną,
wraz z tkanką tłuszczową. Taki masaż nazywany jest również
lipomasażem. W wyniku zabiegu następuje likwidacja cellulitu,
poprzez rozbicie złogów komórek tłuszczowych oraz w widoczny
sposób redukcja obwodów ciała.

CELLULOGIĘ uważa się na świecie za zabieg numer jeden w zwalczaniu
cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej!!
Częstotliwość wykonywania zabiegów cellulogii:
W zależności od ilości partii, zabieg trwa od 30 do 90 minut.
Aby cellulogia była skuteczna trzeba wykonać 10 – 20 zabiegów dwa
razy w tygodniu.
Zapraszamy do skorzystania z pakietów.
PIELĘGNACJA DOMOWA
W celu wzmocnienia efektu drenującego, zalecamy także wypijanie około
2 litrów wody dziennie (najlepiej nisko zmineralizowanej), a także używanie kosmetyków wyszczuplających i antycellulitowych, które muszą
być odpowiednio dobrane do specyfiki problemu. Aplikacji kosmetyku
zawsze musi towarzyszyć masaż.
W naszym gabinecie proponujemy:

Cellulogia to masaż mechaniczny. Rozluźnia zwartą tkankę i otwiera
zamknięte komórki, usuwa nadmiar płynów, usprawniając w ten sposób krążenie. Jeden wałek podnosi delikatnie skórę, drugi natomiast
masuje dany obszar, przyczyniając się do usunięcia zbędnych płynów
z tkanek. Próżnia powoduje, że tkanka jest znacznie szybciej spalana,
a krążenie krwi usprawnione.

ICE GEL EXCESS - chłodzący żel do pielęgnacji ciała. Działa wyszczuplająco, poprzez ograniczenie gromadzenia się tłuszczu w newralgicznych
partiach ciała – pośladki, brzuch i uda – oraz zmniejsza widoczność
cellulitu. Produkt szczególnie polecany jest osobom z kruchymi naczyniami krwionośnymi oraz żylakami, ponieważ zawiera mentol, który
działa chłodząco.

Cellulogia to również masaż uciskowy, który pozytywnie wpływa na
układ krwionośny i limfatyczny. Aparat do cellulogii zapewnia odpowiedni ucisk struktur limfatycznych i naczyniowych, co usprawnia
eliminację toksyn i zbędnych płynów oraz dotlenia tkanki.

THERMO GEL CAYENNE – działa wyszczuplająco i redukuje cellulit.
Stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej, pobudza przemianę materii
i zmniejsza obrzęki.

Zabiegi są całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne. Wspomagają naturalne
procesy zachodzące w organizmie.

Wszystkie kosmetyki do pielęgnacji ciała dostępne są w naszym certyfikowanym salonie sprzedaży kosmetyków Clarena.

Efekty zabiegu:

www.instytutelf.pl

• redukcja cellulitu
• zmniejszenie obwodu
• ujędrnienie skóry (zwiększenie produkcji
kolagenu i elastyny)
• modelowanie sylwetki
• drenaż limfatyczny - redukcja obrzęków
• likwidacja uczucia "ciężkich nóg"
• oczyszczenie organizmu z toksyn - pobudzenie wymiany komórkowej
• relaksacja i obniżenie stresu

ZAPRASZAJĄ KOSMETOLODZY Z INSTYTUTU URODY ELF

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Domowe przyzwyczajenia a biurowe wymagania – modowy powrót do pracy
Ostatnie tygodnie pod wieloma względami nie były dla nas łaskawe. Jednak ci, którzy pracują z domu na pewno docenili jeden
aspekt nowej rzeczywistości – pełną swobodę (i wygodę) w kwestii stroju. Czy powrót do biura oznacza, że musimy zrezygnować
z tego komfortu? Absolutnie nie – wystarczy tylko stosować kilka prostych reguł.
We własnych czterech ścianach to my ustalamy
dress code. Niedawne pustki w sklepach odzieżowych na półce z dresami najlepiej świadczą
o tym, jak on w większości przypadków wygląda. Szlafroki, piżamy, wygodne spodnie lub
legginsy, miękkie bluzy i swetry, puszyste skarpetki oraz… brak biustonosza – to chyba najczęściej wybierane „kreacje” do pracy w domu.

– Nie da się ukryć, że domowy strój różni się
nierzadko znacząco od tego, co wkładamy do
pracy. W tym pierwszym przypadku najważniejsza jest oczywiście maksymalna wygoda,
z której zapewne trudno będzie zrezygnować
po powrocie do biura – zauważa stylistka marki
KiK. – O ile nie pracujemy na eksponowanym
stanowisku czy w miejscu, które wymaga
stosowania się do zasad formalnej elegancji,
możemy przemycić sporo komfortowych rozwiązań, do których
przyzwyczaiły nas ostatnie tygodnie – dodaje.
Wygodnie od stóp…
Sprzyja temu zarówno ciepła pora roku, jak i moda. Wystarczy
spojrzeć na trendy obuwnicze. Tenisówki, trampki i sneakersy dawno
przestały być zarezerwowane wyłącznie do uprawiania sportów.
Teraz nosi się je ze zwiewnymi sukienkami i spódnicami, do marynarek i eleganckich płaszczy. Ten trend rozpoczął się w jednej ze
światowych stolic mody – Nowym Jorku, gdzie mnóstwo kobiet do
eleganckich garsonek na czas podróży do i z pracy zaczęło wkładać
sportowe buty. Z praktycznego rozwiązania narodziła się moda,
dzięki której dziś zestawienie tiulowej spódnicy z trampkami nikogo
już nie dziwi.
Dla amatorek bardziej eleganckiego obuwia również znajdą się komfortowe rozwiązania. – Jednym z najgorętszym trendów są tzw. kitten
heels, czyli „kaczuszki”. Mały, nieprzekraczający 5 cm wysokości
obcas jest niemal tak samo wygodny w noszeniu jak baleriny czy tenisówki, a wygląda niezwykle szykownie – zauważa ekspertka KiK.

… do głów
Dość jednak o butach. Jak się ubrać do pracy, by boleśnie nie odczuć
zmiany garderoby z domowej na biurową? – W pierwszej kolejności
zwróćmy uwagę na materiał. Przewiewny len, miękko otulające
ciało dzianiny, cienka bawełna i przyjemnie chłodząca wiskoza
czy modal oraz niewielka domieszka elastanu to pozycje, których
powinnyśmy wypatrywać na metkach naszych ubrań. Zapewnią

swobodę ruchów i wygodę. Tak samo jak luźne fasony. W tym przypadku warto trzymać się zasady luźna góra – przylegający dół albo
odwrotnie. Nie chcemy przecież dodać sobie optycznie kilogramów.
Elegancji każdej stylizacji doda też biżuteria – delikatny, właściwie
niewyczuwalny łańcuszek lub cienki pierścionek, drobne kolczyki
na sztyftach – to błyszczące dodatki, które nie są uciążliwe w noszeniu, a stanowią dopełnienie stylizacji – podpowiada stylistka KiK.
Inspiracje
To proste, ale skuteczne rady. Jak je wcielić w życie? Przede wszystkim
zacząć od tego, co już mamy w szafie, tylko może w innych kombinacjach niż do tej pory – np. lekka plisowana spódnica za kolano
pasuje naprawdę do wszystkiego. Trampki? Świetnie. Klapki? Jak
najbardziej. Nierozpinana krótka bluza albo cienki sweterek? Oczywiście! Tak jak i koszula czy t-shirt. To naprawdę jeden z najbardziej
uniwersalnych elementów garderoby, który przy tym jest bardzo kobiecy i pasuje na absolutnie każdą figurę.
– Na zbliżające się wielkimi krokami lato warto uzupełnić garderobę
o lekkie, zwiewne tuniki. Wystarczy narzucić na nie bardzo modną
lnianą lub bawełnianą marynarkę o swobodnym kroju, a w talii
zapiąć pasek. Wygodnie, ale dzięki zaakcentowaniu talii również
szykownie – radzi ekspertka KiK.
Nie każda kobieta lubi jednak nosić spódnice i sukienki. – Wpijający
się w brzuch metalowy guzik od jeansów to prawdziwa zmora osób,
które mają siedzący tryb pracy. Wystarczy je zastąpić tregginsami,
które zamiast suwaka mają gumkę w pasie i są wygodne jak legginsy,

choć przypominają jeansowe spodnie. Dłuższa luźna bluzka lub koszula sprawią, że nie będzie jej widać. Taka „góra” świetnie pasuje
też do joggersów, czyli materiałowych spodni o luźniejszym fasonie,
które zwężają się ku dołowi. Jeśli jednak zależy nam na tym, by zadać
szyku w biurze, postawmy na dzianinowe spodnie o bardzo szerokich
nogawkach. Są niesamowicie wygodnie, wybaczają nadprogramowe
kilogramy, a te z wysokim stanem dodatkowo modelują sylwetkę
i fantastycznie wydłużają nogi. Do takich spodni śmiało można
założyć t-shirt i trampki, ale też marynarkę i perły – to doskonała,
a przy tym bardzo modna alternatywa dla jeansów – podpowiada
stylistka związana z marką KiK
Ten ostatni element…
A biustonosz, z którego wiele kobiet tak chętnie zrezygnowało
podczas domowej izolacji? - Cóż, jego noszenie to kwestia indywidualna. Na pewno warto zapoznać się też z innymi możliwościami,
jak np. miękkie biustonosze sportowe oraz topy typu bandeau –
krótkie, bez ramiączek, okrywające tylko biust. Do wzorzystej albo
luźnej „góry” mogą się sprawdzić równie dobrze, co klasyczne staniki,
choć oczywiście nie będą tak unosić i modelować biustu. Ale czy
w wygodzie chodzi o perfekcyjny wygląd?
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LIST TENCZYŃSKICH BIBLIOTEKAREK ZAMIESZCZONY W KAPSULE CZASU
Na terenie budowy nowej biblioteki w Krzeszowicach przy ulicy Szkolnej - 18 maja br. został uroczyście podpisany akt erekcyjny. Podpisy
złożyli włodarze naszej gminy, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach i przedstawiciel inwestora. Akt oraz listy
bibliotekarzy do przyszłości, bieżące wydanie „Dziennika Polskiego” i dokumentację fotograficzną umieszczono w kapsule czasu, którą
wmurowano w ścianę budowanej biblioteki. Poniżej prezentujemy nasze przesłanie do przyszłych pokoleń.
Drodzy Przyjaciele z Przyszłości!

Witają Was bibliotekarki: Danuta Nowak od 29 lat związana zawodowo z MGBP w Krzeszowicach i Ewa Łydek - 12 lat w zawodzie. Pracujemy w filii bibliotecznej w Tenczynku, pięknej miejscowości z 700-letnią historią. W ubiegłym roku (2019) monety,
zdjęcia, medal z okazji 700-lecie tenczyńskiej parafii, listy do
przyszłych pokoleń trafiły do kapsuły czasu zakopanej na Górce
Sieradzkiej w Tenczynku. Mieszkańcy mają nadzieję, że potomni
odczytają przekaz za 100 lat. A nasz list kiedy zostanie odczytany?
Jak bardzo zmieni się nasza Ziemia, Krzeszowice, Tenczynek,
nasze biblioteki? Czy będą to biblioteki bez książek? Wszak takie
istnieją już w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że książki
w formie papierowej przetrwają, bo przecież „Zapach świeżo wydrukowanej książki to najlepsze perfumy na świecie” – powiedział
kiedyś Karl Lagerfeld.
Teraz parę słów na temat
tenczyńskiej biblioteki z lat 20. XXI wieku

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach z siedzibą w Tenczynku, ul. Reymonta 3 działa od 1948 roku. W swojej
historii biblioteka sześć razy zmieniała lokalizację, i ostatecznie biblioteka znalazła swoje stałe miejsce w nowym budynku Przedszkola
Samorządowego w Tenczynku. Powierzchnia nowej biblioteki,
o europejskim standardzie, wynosi 144 m 2. Nowa placówka jest
jasna i przestronna, mieści się na dwóch poziomach. Z uwagi na ten
fakt w bibliotece istnieją dwa etaty pracownicze. Parter biblioteki
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się: księgozbiór podręczny, regionalny, cracoviana,
czasopisma, trzy komputery (bezpłatny dostęp do Internetu), dwie
drukarki, urządzenie wielofunkcyjne (ksero-skaner).

Na piętrze zgromadzony jest księgozbiór główny: dla dorosłych,
młodzieży i dzieci (z przytulnym, kolorowym kącikiem dla najmłodszych czytelników) oraz popularno-naukowy - wszystkie
z wolnym dostępem do półek. Głównym celem naszej biblioteki
jest popularyzacja książki i krzewienie pasji czytelniczych.
Staramy się swoimi działaniami zaszczepić miłość do słowa pisanego i języka polskiego. Poprzez projekty kulturalno-edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
czytelników popularyzujemy wiedzę i kulturę polską, a zwłaszcza
naszego regionu. Przykładem cykl spotkań „Z baśnią i legendą
wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej” (VII sezon). W trakcie
tych lekcji, oprócz wykształcenia nawyku czytania i obcowania
z książką, chcemy uświadomić najmłodszym, że baśnie i legendy
stanowią część naszej kultury, rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Działania te mają swój wymierny skutek. Z roku na rok
zwiększa się liczba czytelników i osób uczestniczących w projektach. Stan na koniec 2019 r. ilustruje poniższa tabela:
Ilość czytelników: 1 550

Ilość woluminów: 15 995

Ilość zakupionych egz.: 628

Ilość osób /praca kult.-eduk./: 1 548
Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek		

10.00-18.00

wtorek		 10.00-18.00
środa			10.00-18.00
czwartek		
piątek		

8.00-16.00
8.00-16.00

tel. (012) 257-93-87,
e-mail : tenczynek@bibliotekakrzeszowice.pl

Zdajemy sobie sprawę, że marketing biblioteczny kreuje prestiż i wiwędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”, cykl „Poczytajkizerunek biblioteki. Robimy to poprzez różnorodne formy promocji
pomagajki” i in...)
biblioteki w prasie lokalnej, wystawy okolicznościowe, zakładki, logo • Stowarzyszeniem "Nasz Tenczynek" (udział w „Rajdzie
biblioteki, ulotki informacyjne, media społecznościowe. Biblioteka
Toporczyków”, „Jubileuszu 700-lecia Tenczynka”)
posiada od 2015 roku swoją stronę na Facebooku, gdzie na bieżąco • miesięcznikiem "Gwarek Małopolski" (zamieszczamy
zamieszczamy informacje o naszej działalności.
w nim artykuły dotyczące naszej pracy, krzyżówki,
legendy, informacje o nowościach wydawniczych "Nowiny
Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów
z Bibliotecznej Witryny")
Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu i wypożycza je na
• lokalnymi władzami samorządowymi
zewnątrz:
• Kołem Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki”(„Muzycznie
• udostępnianie na miejscu: w roku 2019 udostępniono 1 668
i na ludowo”, udział w uroczystościach organizowanych przez
książek i 2 933 egzemplarze czasopism nieoprawnych
KGW)
• liczba odwiedzin w czytelni: 4 015 czytelników
• fundacją "Kobieta w Regionie" (cykliczne "Spotkania
• z Internetu skorzystało: 459 użytkowników
Torebkowe" dla kobiet)
Wypożyczanie na zewnątrz to druga forma udostępniania zbiorów: • OSP Tenczynek (cykl „Poznajemy zawody”, udział
w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe
• w 2019 roku w bibliotece zarejestrowano 1 550 czytelników (
i OSP)
w tym do lat 15. - 482)
•
miejscowymi harcerzami (pomoc techniczna przy organizacji
• ze zbiorów biblioteki skorzystało 6 879 czytelników
imprez)
• wypożyczono ogółem 14 290 woluminów ( w tym dla
•
panią Niną Kurdziel (Pełnomocnik Burmistrza ds.
dorosłych 8 354 wol., dla dzieci i młodzieży 3 813 wol., lit.
Przeciwdziałania Uzależnieniom), która realizuje swoje
niebeletrystyczna 2 065 wol.)
autorskie programy dotyczące tolerancji i uzależnień
Biblioteka tworzy katalog komputerowy w systemie bibliotecznym • oraz mieszkańcami regionu (spotkania autorskie, lekcje
LIBRA. Systematycznie wprowadzane są zbiory do bazy bibliobiblioteczne...)
tecznej. Do chwili obecnej biblioteka wprowadziła do bazy 100%
Współpraca
z wymienionymi jednostkami jest twórcza i konstrukogółu księgozbioru.
tywna. Dzięki niej Biblioteka Publiczna w Tenczynku jest miejscem
Działalność kulturalno-edukacyjna
wymiany myśli, miejscem spotkań integrujących całą społeczność
Mocną stroną tenczyńskiej biblioteki jest szeroka działalność lokalną, miejscem relaksu, „biblioteką z duszą”. Wszystkie działania
kulturalno-edukacyjna służąca przede wszystkim promowaniu podejmowane w bibliotece dostosowujemy do oczekiwań czytelkultury i czytelnictwa. W 2019 r. w projektach wzięło udział 1 ników, bowiem usatysfakcjonowani użytkownicy są najlepszymi
548 użytkowników.
rzecznikami biblioteki.
Prowadzimy stałe formy pracy z użytkownikiem:
Tak w skrócie przedstawia się nasza działalność na dzień dzisiejszy
(24 kwietnia 2020 roku).
• lekcje biblioteczne wprowadzające - mające na celu
przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego
korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycia umiejętności
Drodzy Przyjaciele z Przyszłości – Czy biblioteki są ważne?
posługiwania się warsztatem informacyjnym (katalogi)
Czy mogą zmienić życie człowieka?
• lekcje biblioteczne tematyczne - dotyczą różnorodnych
zagadnień, ale w dużej mierze poświęcone są wiedzy o regionie
Za dyrektorem Biblioteki Narodowej Tomaszem Makowskim
• spotkania autorskie
możemy stwierdzić, że „My bibliotekarze możemy otworzyć drzwi
• konkursy - czytelnicze, literackie, plastyczne
aspiracji dla starszych i młodych. Biblioteka jest miejscem bez• wystawy książek i prac plastycznych
pieczeństwa, społeczności, odpoczynku, regeneracji, spokoju,
• spotkania z pasjonatami „Moja pasja - Moja radość”
uczenia się i solidarności. To dostęp do mądrości, wiedzy i piękna.
• „Spotkania Torebkowe” dla kobiet
Biblioteki są fundamentem każdego społeczeństwa obywatel• zajęcia biblioterapii
skiego. Biblioteka jest azylem. To nie tylko okno na przeszłość,
• przedstawienia teatralne
ale narzędzie modernizacji“.
• udział w projekcie „Mała książka - Wielki człowiek”
• teatrzyk kamishibai
Życzymy Wam, abyście, tak jak my, chronili dziedzictwo narodowe
• coroczny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
dla przyszłych pokoleń. My bibliotekarze wiemy, że wszyscy potrze• organizacja cyklu imprez w „Tygodniu Bibliotek”
bujemy książek, bo jest w nich zapisane kim byliśmy, kim jesteśmy
i kim możemy być. Na pożegnanie chcemy Wam zadedykować
dwie sentencje:
Jesteśmy instytucją zauważaną i docenianą w lokalnym środowisku.
Współpracujemy z:
Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
• Przedszkolem Samorządowym w Tenczynku (lekcje
biblioteczne wprowadzające i tematyczne, przedstawienia
teatralne, cykl „Pies w służbie człowiekowi” i in...)
• Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola "Tęcza Marzeń"
(coroczny udział w „Pikniku Rodzinnym”)
• Niepublicznym Przedszkolem „Tuptusie” w Krzeszowicach
(lekcje biblioteczne wprowadzające i tematyczne)
• Szkołami Podstawowymi w Tenczynku, Zalasiu, Sance,
Rudnie, Nawojowej Górze, Mnikowie, Integracyjną Szkołą
Podstawową w Radwanowicach (np. cykl „Z baśnią i legendą

AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR - BLIZNA

Urzekająco przewrotna islandzka opowieść
o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie.
„Czy świat za mną zatęskni? Nie. Czy świat
beze mnie będzie uboższy? Nie. Czy świat
da sobie radę beze mnie? Tak. Czy świat jest
lepszy teraz, kiedy ja się na nim zjawiłem?
Nie. Co zrobiłem, aby go poprawić? Nic”.
Jonas Ebeneser zbliża się do pięćdziesiątki, jest po rozwodzie, wyremontował już pięć kuchni, położył kafelki w siedmiu łazienkach, ale nie potrafi ułożyć sobie
życia. Postanowił więc ułożyć sobie śmierć. Pakuje do
walizki wiertarkę i wyjeżdża do niewielkiego hotelu Silence gdzieś w kraju jeszcze niedawno ogarniętym wojną.

Uhonorowana Nagrodą Rady Nordyckiej i Islandzką
Nagrodą Literacką „Blizna” opowiada o życiu, które
straciło cel. To porywający i pełen błyskotliwego
humoru portret niezwykle wrażliwego mężczyzny
w kryzysie.
„Cudownie oszczędna i wnikliwa opowieść
o odkupieniu”.-Booklist

„Piękny tekst i cięty humor” - The New York Times

Amo Jones: „Biblioteka ma w sobie coś magicznego.
Jest niczym portal do wielu różnych światów“

- z życzeniami, żeby były również aktualne w Waszym świecie.

v Danuta Nowak i Ewa Łydek
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

DAVID MCCULLOUGH - PIONIERZY.
LUDZIE, KTÓRZY ZBUDOWALI AMERYKĘ

Po wojnie o niepodległość zakończonej
pokojem wersalskim w 1783 roku Amerykanie wzbogacili się o nowe tereny,
nad którymi dotychczas panowali Brytyjczycy. Ogromne, bogate w surowce
terytorium na północny zachód od rzeki
Ohio czekało na białych osadników.
Pionierzy często podróżowali grupami, krytymi wozami,
w których przewozili cały swój dobytek. Wyprawa na północny zachód wymagała nie lada odwagi – tereny te były
zasiedlone przez plemiona indiańskie, które często wchodziły w konflikt z osadnikami. Amerykańscy pionierzy,
pokonując kolejne trudności, zakładali osady i miasta,
uprawiali ziemię, tworzyli kraj, który znamy dzisiaj –
pełny wartości i ideałów, ale również z krwawą historią.
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IKEA wsparła Małopolskie Hospicjum dla Dzieci
Centrum Opieki Wyręczającej, w którym przebywają przewlekle i nieuleczalnie chore dzieci, zyskało właśnie nowe funkcjonalne wyposażenie. Z okazji Dnia Dziecka IKEA Kraków przekazała Małopolskiemu
Hospicjum dla Dzieci ponad 300 produktów. Pomogą one zapewnić
bezpieczne warunki w ośrodku.

2 tygodnie pociągiem z Chin

Centrum Opieki Wyręczającej, wybudowane przez Małopolskie Hospicjum dla
Dzieci, działa od grudnia 2016 roku. Celem
ośrodka jest zapewnienie rodzinom chwili
wytchnienia od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad chorym dzieckiem.
Podczas średnio 2 tygodniowego pobytu
w Centrum dzieci i młodzież znajdują się
pod bezpłatną, profesjonalną opieką pielęgniarek, lekarzy i wolontariuszy. Z ośrodka,
który nierzadko dla małych pacjentów
jest drugim domem, korzystać może jednocześnie 14 chorych dzieci. W związku
z pandemią koronawirusa zarówno mali pacjenci, jak i opiekunowie znaleźli się w podwójnie ciężkim położeniu. Będąc w grupie
ryzyka, zmuszeni są jeszcze mocniej ograniczyć kontakty z innymi osobami. Działanie Centrum również musiało ulec
zmianom. Wyposażenie przekazane przez
IKEA Kraków ma pomóc ośrodkowi wrócić
do normalnego funkcjonowania i zapewnić
bezpieczne warunki dla pacjentów i ich
rodzin. Wśród produktów, które trafiły do
sal dziecięcych, znalazły się m.in. pościele,
kołdry, poduszki, ręczniki, koce, dywaniki
łazienkowe, ale także naczynia, zabawki czy
stół z krzesłami.
- Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka obecnie spoczywa na biznesie,
od początku pandemii mocno angażujemy
się w walkę z konsekwencjami rozprzestrzeniania się koronawirusa i solidarnie
wspieramy lokalne społeczności. W Krakowie dotychczas przekazaliśmy liczne
darowizny produktowe szpitalom oraz
ośrodkom wspierającym osoby w kryzysie
bezdomności. Tym razem postanowiliśmy
wesprzeć podopiecznych Małopolskiego
Hospicjum dla Dzieci. Kolorowa pościel

Kardiomonitory od WOŚP w drodze do 44 szpitali.
Kilkanaście dni koleją – tak wyglądał transport 100
kardiomonitorów, które Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zamówiła w Chinach z przeznaczeniem dla placówek walczących z COVID-19.

dziecięca i inne tekstylia, które nadają do
prania w wysokich temperaturach, nie tylko
ułatwią przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, ale też ożywią wnętrza Centrum
Opieki Wyręczającej – powiedziała Judyta
Rozmus, Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Kraków.
Wcześniej, we współpracy z IKEA Warszawa, pracownicy krakowskiego sklepu za-

angażowali się w pomoc osobom przebywającym w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie. To miejsce, w którym pacjenci i ich
rodziny oczekują na przyjęcie na oddziały
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu. Dzieci i ich opiekunowie dostali od IKEA Kraków paczki z produktami
do kreatywnego spędzania czasu.

Urządzenia o wartości ponad 2
milionów złotych trafią do szpitali
przed końcem czerwca, część już
teraz pomaga monitorować stan
zdrowia pacjentów.
100 kardiomonitorów Mindray
Benevision N12 od firmy Biameditek Sp. z o.o. to jeden z ważniejszych i droższych zakupów dokonanych przez Fundację WOŚP
w ramach walki z koronawirusem.
Urządzenia umożliwiają dokładne
monitorowanie wszystkich podstawow ych parametrów życiowych pacjenta, jak choćby
EKG, temperatura, saturacja czy
ciśnienie krwi. Stanowią nieodzowne wyposażenie wielu oddziałów szpitalnych, a w szczególności tych, na których chorzy
oddychają za pomocą respiratora
i wymagają stałej kontroli parametrów. Są odpowiednie do wykorzystania u pacjentów z każdej
grupy wiekowej, począwszy od
noworodków.
Kardiomonitory Mindray Benevision N12 są ponadto wyposażone w unikatowe oprogramowanie nView, które umożliwia
personelowi w pełni zdalną obsługę, podgląd bieżących parametrów i sterowanie alarmami
z innego pomieszczenia za
pomocą komputera. Jest to funkcja
szczególnie ważna w dobie koronawirusa - pozwalająca na zwięk-

szenie bezpieczeństwa personelu
medycznego oraz zaoszczędzenie
środków ochrony osobistej.
Sprzęt trafi w sumie do 44 placówek w całej Polsce, w niektórych, jak np. Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya
w Warszawie, już działa.
Fundacja WOŚP od połowy
ma rca prowadzi dzia łania
związane z COVID-19. Orkiestra
zamówiła dla polskich szpitali
m.in. 200 łóżek przeznaczonych
na stanowiska intensywnej opieki
medycznej, 71 respiratorów czy
2,6 miliona trójwarstwowych
maseczek chirurgicznych, 75
000 przyłbic i 10 000 masek sportowych, które mogą służyć w charakterze wielorazowych masek
ochronnych. Fundacja otrzymała
także w darze 3 000 masek sportowych, 30 pomp infuzyjnych,
aparat do mechanicznej kompresji
klatki piersiowej, 2 pulsoksymetry
ręczne, 25 zestawów USG z opcją
badania jamy brzusznej oraz 3
zestawy EKG z modułem do
zdalnego opisywania badań. Na
wsparcie walki z epidemią koronawirusa Fundacja przeznaczyła
dotąd około 50 mln PLN. Zakupy
finansowane są m.in. dzięki
wpłatom na Fundusz Interwencyjny na walkę z koronawirusem.
v fot. Łukasz Widziszowski

Fundusze na respirator od Gminy Wielka Wieś
W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Wójt Krzysztof Wołos
oficjalnie przekazał na ręce Pana Grzegorza Fitasa - Dyrektora KSS JP2 oraz
Prof. Rafała Drwiły - Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
fundusze ze zbiórki przeprowadzonej przez Gminę Wielka Wieś na rzecz zakupu
respiratora dla Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II.
- W połowie kwietnia br. podjęliśmy decyzję, że nie możemy
być głusi na potrzebę wsparcia
służb medycznych w wa lce
z Covid-19 i właśnie dlatego
postanowiliśmy zaprosić mieszkańców i przyjaciół gminy, do
wspólnego włączenia się w akcję
zakupu dodatkowego urządzenia
ratującego życie. Od początku
wierzyliśmy w sukces tej zbiórki,
a dziś z wielką radością przekazujemy 62 tys. zł na zakup respiratora dla Krakowskiego Szpitala
im. Jana Pawła II.

Jeszcze raz dziękujemy
w s z y s t k i m m ie s z k a ń c om ,
przedsiębiorcom i organizacjom

społecznym tj. wspaniałym
darczyńcom
v www.wielka-wies.pl

Mieszkańcy Więckowic ponownie pomagają
W dniach 6,7,8 czerwca 2020 z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Więckowice
przy współudziale OSP Więckowice, zorganizowana została zbiórka artykułów higienicznych, sanitarnych i żywnościowych na rzecz Farmy Życia i Domu Pomocy
Społecznej w Więckowicach.
W czasach dla nas niełatwych
z powodu panującej pandemii
COVID – 19, Mieszkańcy Więckowic ponownie okazali się solidarni
z Instytucjami które mają swoje
szczególne miejsce na terenie Sołectwa Więckowic.
Wszystkim osobom zbierającym
przez te dni wspomniane artykuły
(przedstawicielom Rady Sołeckiej
Więckowic, Przedstawicielom OSP
Więckowice) a szczególnie Mieszkańcom Sołectwa którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasz Apel
serdecznie DZIĘKUJEMY.
v Tekst i zdjęcia: Adam Wierzbicki
Sołtys i Radny Gminy Zabierzów
www.zabierzow.org.pl

Zakończono budowę zaplecza
sportowego w Aleksandrowicach
Zakończyła się budowa zaplecza sportowego KS Topór w Aleksandrowicach. W budynku znajduje się siłownia, szatnie z prysznicami, sanitariaty i sala odpraw przedmeczowych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe i techniczne. Wykonano także zagospodarowanie
i oświetlenie terenu wraz z dojściem do budynku. Obecnie trwają odbiory
techniczne oraz instalowane jest wyposażenie poszczególnych sal.
Tekst i zdjęcia: UG Zabierzów
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Ciasto z rabarbarem

Akuku! VEGE - pierwsze na rynku
wegetariańskie żelko-pianki
Akuku! VEGE to pierwsza na rynku linia żelko-pianek vege, w których żelatynę zastąpiono
pektynami. Dostępne w trzech owocowych
smakach: Owocki, Muffinki i LOdoVE, zachwycają składem i… uroczym, słodkim
wyglądem. W sprzedaży od marca br.
Nowe żelko-pianki Akuku!
VEGE są dostępne w trzech
wyjątkowych smakach i atrakcyjnych kształtach: LOdoVE,
Muff inki i Owocki. Łączą
w sobie delikatność pianki
z owocowym smakiem żelków.
Idealne dla wegetarian i wegan,
ponieważ nie zawierają żelatyny
wieprzowej, która została zastąpiona pektynami. Bogate
w sok owocow y (15%), powstały na bazie naturalnych
aromatów, bez konserwantów
i sztucznych barwników. Posiadają uznany i rozpoznawalny
certyfikat V-Label Certificate.
Mogą być spożywane zarówno
przez wegan i wegetarian,
jak i wszystkich tych, którzy
chcą ograniczyć ilość mięsa
i produktów odzwierzęcych
w swojej diecie.

Linia Akuku! VEGE jest odpowiedzią na stale rosnące
zapotrzebowanie r ynku na
produkty wegańskie. Liczba
wegan i wegetarian w Europie
z każdym rokiem rośnie, a wraz
z nią zwiększa się popyt na
produkty bez składników pochodzenia zwierzęcego. Ten
trend jest widoczny również
w Polsce. Ponad połowa Polaków deklaruje, że zamierza
w najbliższym czasie ograniczyć spożywanie mięsa oraz
ilość produktów odzwierzęcych
w swojej diecie (za: Ibris, luty
2018). Na polskim rynku ok. 1
mln konsumentów deklaruje się
jako weganie lub wegetarianie,
co stanowi 3,2% całości (za:
Homo Homini 2013).

Ach, nadeszły ciepłe dni, place się zapełniły samymi
dobrymi warzywami i owocami, wśród nich pojawił się ukochany rabarbar. A jak rabarbar, to musi być ciasto. Ciasto musi
być lekko puchate, na nim kwaskowy rabarbar, może posypany
cukrem przed podaniem. Ale to już zostawiam Tobie, ja wolę
sam, kiedy czuję słodkawe ciasto i kwaśny miękki rabarbar.
Przepis :

• 200 gram
miękkiego masła
• 4 jajka
• 200 gram cukru
• 250 gram mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do
pieczenia

Nowe żelko-pianki
Akuku! VEGE są dostępne
w sprzedaży od marca br.
Producent:
Colian Sp. z o.o.

Akuku! VEGE
Żelko-pianki Owocki (75 g),
cena detaliczna ok.
3,40 zł/opakowanie
Akuku! VEGE
Żelko-pianki Muffinki (75 g),
cena detaliczna ok.
3,40 zł/opakowanie

Masło kroimy w drobne kawałki i przekładamy do misy
mik sera, dodajemy c u k ier
i miksujemy. Masło winno
się zmienić w jasną masę,
dodajemy wtedy po jednym
jajku i dalej mieszamy. Gdy
już dodamy jajka, dodajemy
mąkę, ja dodaję naraz po 2 –
3 łyżki, wraz z proszkiem do
pieczenie.
Formę wykładamy papierem
do pieczenia, na to wykładamy
ciasto, rozprowadzamy po całej
formie. Układamy obrany i pokrojony rabarbar. Ja lubię, jak
jest go dużo : )
Wstawiamy do nagrzanego do
180 C piekarnika na 50 – 60
minut, gdy wbijesz patyczek
w ciasto, patyczek musi być

Akuku! VEGE
Żelko-pianki LOdoVE (75 g),
cena detaliczna ok.
3,40 zł/opakowanie

suchy. Nie wbijaj pat yczka
przez kawałek rabarbaru ; )

Szybko i prosto, prawda?

Gotowe!

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

Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych – co stosować w terapii domowej?
Chyba nikt nie lubi chodzić do dentysty. Dźwięk dochodzący z gabinetu stomatologicznego budzi lęk nawet u dorosłych, a borowanie zębów
kojarzy się z największą traumą dzieciństwa. Sytuacja jednak diametralnie się zmienia w momencie, gdy boli nas ząb. Rzadko kiedy możemy
dostać się do lekarza natychmiastowo, szczególnie teraz – w okresie pandemii COVID-19, kiedy nie wszystkie gabinety dentystyczne pracują
w pełnym wymiarze godzin. Sytuacja jest szczególnie trudna w przypadku osób cierpiących na nadwrażliwość szyjek zębowych. Dlaczego? Bo
ból atakuje ich od rana do nocy, jest obecny zawsze.
Aby leczyć nadwrażliwość zębów nie zawsze musimy udać się
do dentysty. Warto o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy nie
tak łatwo dostać się do stomatologa, ale i na co dzień – kiedy
po prostu może nam na to brakować czasu. Samodzielne rozpoznanie nadwrażliwości nie jest trudne – typowe objawy możemy
wychwycić sami, bez wychodzenia z domu.
Bolący problem

Może się zaczynać niewinnie, a bolesność pojawiać się sporadycznie – zęby bolą w trakcie jedzenia czy picia. Czasami pojawia uczucie ostrego kłucia po intensywnym wyszczotkowaniu
zębów albo użyciu szczoteczki o zbyt twardym włosiu. Okresowa
nadwrażliwość zębów powoduje dyskomfort, jednak przychodzą
także momenty ulgi. Niestety tego samego nie mogą powiedzieć
osoby, które zmagają się ze schorzeniem przez całe życie, bezskutecznie próbując zminimalizować przeszywający ból. I jest
ich całkiem sporo – statystyki mówią, że ok. 30% pacjentów odwiedzających gabinety stomatologiczne skarży się na nadwrażliwość szyjek zębowych – najczęściej kłów i przedtrzonowców.
Z dolegliwością spotykają się osoby młodsze, jak i starsze – od
15 do 65 roku życia.

– Z problemem nadwrażliwości szyjek zębowych zmaga się
wielu pacjentów. Częściej dotyka on kobiet i może pojawić
się w okresie ciąży. Szczególnie narażone są osoby będące
w trakcie rekonwalescencji, prowadzące stresujący tryb życia
czy pracujące w szkodliwych warunkach. Przyczyną bólu są
odsłonięte kanaliki zębinowe, które reagują bólowo na bodźce
termiczne, mechaniczne lub chemiczne. W zdrowych zębach
dziąsła oraz szkliwo zabezpieczają zębinę, chroniąc ją przed
penetracją toksyn i bakterii. Kiedy pojawia się erozja, abrazja
szkliwa lub kiedy dziąsła ulegają recesji, zębina zostaje odsłonięta. Przyczyn nadwrażliwości szyjek zębowych może być
wiele – stan zapalny dziąseł, usuwanie kamienia nazębnego,
stosowanie past wybielających lub korzystanie z zabiegu wybielania czy bruksizm, czyli nieświadome zgrzytanie zębami
– i żadnego z nich nie należy bagatelizować – mówi ekspert
związany z marką Green Or.
Terapia domowa od zaraz

Kiedy boli ząb, wiele osób zaczyna sięgać po domowe sposoby,
które są polecane przez znajomych czy na internetowych forach.

Bardziej dbają o higienę jamy
ustnej, stosując pasty do wrażliw ych zębów na bazie f luoru
oraz płukanki do jamy ustnej.
Wymieniają szczoteczkę na tę
z miękkim włosiem, zmieniają
także technikę szczotkowania
zębów – ruchy są delikatniejsze,
wolniejsz e i „w y miatające” –
w sz y st ko po to, aby n ie podrażniać dziąseł. Niektóre osoby
nawet korygują swoją dietę, eliminując gorące i zimne potrawy
czy napoje. Rzadziej sięgają także
po kwaśne czy słodkie smaki.
Zdarza się, że z obaw y przed
przeszywającym bólem, zasłaniają
językiem ząb. Mimo szczerych
chęci i dużego zaangażowania, te
sposoby nie przynoszą zbyt dużej
poprawy, a ból dalej uniemożliwia normalne funkcjonowanie
i dobre samopoczucie.

Rozwiązaniem może być terapia domowa z wykorzystaniem
dostępnych w aptekach medycznych preparatów o działaniu potwierdzonym klinicznie. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze
profesjonalne środki stomatologiczne nie zrobią nam krzywdy
– są bezpieczne dla zdrowia i można je stosować w warunkach
domowych, po drugie – są skuteczne, co potwierdzają dentyści
stosujący je w swoich gabinetach.
Pomoc w 15 sekund

Choć brzmi to jak marzenie, to jednak możliwe. Jak? Wystarczy zastosować profesjonalny żel stomatologiczny – Green
Or. Produkt jest przeznaczony do stosowania w gabinetach stomatologicznych i dentyści chętnie z niego korzystają, polecając go
także do kontynuowania leczenia w domu. Żel na bazie fluorku
strontu działa trójfazowo – remineralizuje szkliwo i zamyka
odsłonięte kanaliki, blokując dostęp substancjom chemicznym
i bodźcom zewnętrznym. Łagodzi podrażnienia i zapobiega namnażaniu się bakterii. W efekcie pacjent odczuwa ulgę już po

15 sekundach od zaaplikowania żelu i może w komfortowych
warunkach czekać na wizytę u specjalisty.

– Do niedawna pacjent w domowym leczeniu nadwrażliwości
zębów mógł stosować jedynie delikatne pasty do zębów lub
płukanki, których działanie nie jest ani szybkie, ani trwałe,
dyskusyjna jest również skuteczność tych preparatów. Green
Or opiera się na formule preparatów profesjonalnych modyfikujących powierzchnię zębiny, dostępnych do tej pory tylko
w gabinetach stomatologicznych. Jego działanie jest natychmiastowe, jednocześnie można go bezpiecznie stosować w domu,
kontynuując samodzielnie leczenie – tłumaczy ekspert związany
z marką Green Or.

Nadwrażliwość zębów potrafi przypomnieć o sobie przy wykonywaniu codziennych czynności – spożywaniu posiłków czy
myciu zębów – utrudniając normalne funkcjonowanie. W walce
z dolegliwością warto postawić na sprawdzone preparaty, które
stosuje się w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych.
W końcu dentyści wiedzą, co jest skuteczne.
v https://greenor.pl/

Informacje, Reklamy

ZDROWA PRZEKĄSKA !!!
Oriflame dba o nasze zdrowie i urodę, dlatego
chciałam Wam przedstawić kolejny produkt
BATONY PROTEINOWE Natural Balance.
Baton o smaku owocowym zawiera błonnik
pokarmowy pozyskany z naturalnych źródeł
roślinnych - FOS i polidekstrozę.
FOS to błonnik prebiotyczny, który zapewnia
"pożywienie" dla dobrych bakterii w jelitach,
utrzymując zdrowie mikrobiomu. Nie zawiera
sztucznych słodzików, barwników ani
konserwantów, bez glutenu, GMO i oleju palmowego. Ma niski indeks
glikemiczny i tylko 115 kalorii. Świetnie nadaje się na przekąskę dla
dorosłych i dla dzieci.
Zdrowie jest bardzo ważne dla każdego i w każdym wieku, dlatego
polecam też nasze naturalne suplementy, koktajle i zupy Wellness.
Zapraszam do naszych biur po więcej informacji, katalogi i degustację
produktów. Zamawiając dwa opakowania batonów, trzecie otrzymujecie
GRATIS.
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.

WŁAŚCIWOŚCI KURKUMY
Kurkuma jest dziś doceniana na całym świecie, a jej cudowne właściwości
pomagają w leczeniu wielu dolegliwości i zwalczaniu objawów wielu chorób.
Sława kurkumy sięga odległych wieków, a do Europy trafiła z krajów kontynentu
azjatyckiego, gdzie traktowana była jako panaceum na większość dolegliwości.
To przyprawa, która otrzymywana jest z korzenia rośliny zwanej ostryżem.
Kurkuma ma bardzo charakterystyczny, żółto-pomarańczowy
kolor, dzięki czemu jest idealnym
dodatkiem do wielu dań i potrafi
nadać im niesamowitą barwę. Ta
powszechnie stosowana do dań
curry przyprawa posiada delikatny
korzenny smak i aromat z wyraźną
nutą ostrości – imbiru i pieprzu.
Tymczasem niewiele osób ma świadomość, że ta powszechnie znana
przyprawa wykazuje bardzo silne
właściwości prozdrowotne.
Kurkuma charakter yzuje się
wieloma cechami prozdrowotnymi,
a badania nad właściwościami
przyprawy są wciąż w toku. Jednak
dzisiaj wiadomo już, że pomaga
pozbyć się niektórych schorzeń.
Podstawową i najcenniejszą dla
zdrowia substancją zawartą w kurkumie jest kurkumina, która ma
swoje zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w kosmetyce.
Kurkuma jest jednym z najsilniejszych związków przeciwutleniających o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym i oczyszczającym.
Odgrywa ważną rolę w trawieniu
pokarmów. Ze względu na właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne może przyczynić się do
zdrowego trawienia. Niszczy wolne
rodniki przyśpieszające procesy starzenia komórek, chroniąc DNA
przed mutacjami, przyspieszającymi powstawanie komórek rakowych. Działa przeciwwirusowo,

przeciwbakteryjnie, antyoksydacyjnie, wspomagając zapobieganie
nowotworom piersi i jelita grubego.
Poprawia też pracę trzustki i wątroby oraz leczy kamienie żółciowe.
Chroni błony śluzowe układu trawiennego i jelit. Posiada właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, wykorzystywane w terapii
wielu chorób. Pomaga zwalczać
choroby takie jak na przykład
reumatoidalne zapalenie stawów,
łuszczycę, zapalenie trzustki,
miażdżycę, hipercholesterolemię,
a nawet nowotwór gruczołu krokowego. Kurkuma redukuje też
guzy maciczne i zmniejsza bóle
menstruacyjne. Przyspiesza proces
gojenia ran. Wspomaga leczenie
opryszczki. Zmniejsza ryzyko
wystąpienia choroby Alzhaimera.
Łagodzi objawy depresji. Reguluje
poziom cukru we krwi, dzięki
czemu zapobiega cukrzycy. Sprzyja
usuwaniu trójglicerydów oraz złego
cholesterolu, poprzez blokowanie

wchłaniania w jelitach i zmniejszania jego poziomu we krwi.
Kurkumina obniża poziom złego
cholesterolu i pobudza wydzielanie
żółci. Może zmniejszać kamienie
żółciowe. Kurkumina ma także
zastosowanie w leczeniu infekcji
na tle wirusowym. Według badań
naukowców kurkuma pozwala na
zahamowanie namnażania się wirusów, a także zapobiega powstaniu
i rozwojowi schorzeń bakteryjnych
i grzybiczych.
Kurkumina ma wiele zastosowań,
a jej spożywanie przynosi liczne korzyści dla naszego organizmu. Jej
stosowanie pozwala uniknąć wielu
chorób i ma pozytywny wpływ na
nasze ciało.
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

Siostra o dwóch obliczach
Bywa podstępna. Czasami skrada się spokojnie i niespostrzeżenie. W taki
sposób, by jej nie rozpoznać. Bywa również, że ukrywa się pod innymi
imionami. Nie lubimy jej, bo bardzo często po prostu nie wiemy, co z nią
zrobić. Nie uczono nas tego ani w domu, ani tym bardziej w szkole. Gdy
nas odwiedzała w dzieciństwie, bywaliśmy za to karani.
Gdy przychodzi do nas, gdy
jesteśmy dorośli – zdarza się,
że sami w ymierzamy sobie
karę, albo obwiniamy innych.
I między innymi z tego powodu
wolimy jej nie znać. Udajemy,
że jej nie ma, a za to chętniej
przypisujemy ją innym.

Jaka jest jej druga twarz? Bez
złości nie wiedzielibyśmy, że
inni przekraczają nasze granice.
Ona uruchamia się w nas, gdy
czujemy się zagrożeni. Jest
ważna, bo pokazuje nam, co jest
dla nas ważne. Jeżeli złoszczę
się, bo mąż ma zwyczaj późno
ZŁOŚĆ – bo to o niej mowa. po pracy wracać do domu, to
Bywa niepożądaną siostrą. Jest dowiaduję się o sobie, że rejedną z ważniejszych uczuć. lacja małżeńska jest dla mnie
Nie jest ani dobra, ani zła. Jak istotna. Jeżeli szef mnie nie
każde uczucie nie podlega ka- wyróżnia podwyżką i to wytegoryzacji moralnej. Zatem wołuje moją złość, to wiem, że
dlaczego tak bardzo jej nie potrzebuję być docenionym.
znosimy? Może dlatego, że Dlaczego zatem tak bardzo jej
złoszczące się dzieci bardzo nie lubimy? Bo nie potrafimy
często tracą miłość swoich ro- z nią współpracować. A współdziców? Bojąc się tego, hamują pracować dobrze można tylko
swoją złość. Ale ona nie daje z kimś, kogo się dobrze zna.
za w ygraną i w ychodzi na I najlepiej akceptuje. Czasami
inne sposoby. Bardzo różne – pomagają zwykłe pytania do
czasami poprzez gwałtowne samego siebie: co wywołuje
wybuchy, a czasami – co zaska- moją złość? Skąd wiem, że się
kujące – nadmierną grzeczność. złoszczę? Jakie myśli mi wtedy

towarzyszą? Co wtedy robię?
Jak inni reagują na moją złość?
I jak ja reaguję na złość innych?

To co ok azuje się ba rdz o
ważne w pracy ze złością, to
wiedza, że czym innym jest
czucie, a czym innym wyrażanie. Mogę czuć złość, ale
nie muszę jej gwałtownie okazywać. I czym bardziej się z nią
zaprzyjaźnię, tym lepiej umiem
ją przeżywać, jako kogoś kto mi
służy, a nie rani.

v Magdalena Poprawa –
pedagog, psychoterapeuta.
Prowadzi „Przystań”
Ośrodek Psychoterapii,
w której prowadzona jest
terapia indywidualna,
rodzinna, par i dzieci.
32-060 Liszki 554
tel. 608 38 15 99

Okulary biurowe - zwiększ komfort swojej pracy
Witam w kolejnym artykule. Tym razem zajmiemy się okularami do pracy biurowej. Poprzednim razem mówiliśmy
o okularach progresywnych, które mogą być używane
na wszystkie odległości. W okularach “biurowych”, bo
tak sobie je nazwiemy, mamy zapewnione widzenie do OPTYK POLECA
odległości max. 4m w zależności od ich rodzaju.
Na jakiej zasadzie działają takie
okulary? Zazwyczaj okulary do
czytania dobierane są na stałą odległość ok 45 cm. Niestety często
jest tak, że pacjent potrzebuje
większej odległości np. do pracy
przy komputerze. W takim wypadku idealnie sprawdzają się
okulary tzw. biurowe. Często
słyszę od klientów, że to tylko
okulary do pracy więc nie muszą
być jakieś specjalne. Moje pytanie więc brzmi ile czasu spędzacie w pracy?
Działanie okularów “biurowych”
opiszę to na kilku przykładach.
Pierwszy z nich to Pani księgowa.
Potrzebuje ona widzieć dokumenty na biurku, klawiaturę
komputera czy telefon, które zazwyczaj znajdują się na odległości
ok 50cm. Do tego musi ona co
chwilę patrzeć na monitor komputera lub klienta, który znajduje
się już dalej, czyli ok 80cm.
W okularach “biurowych” cały
ten zakres widzenia jest wyraźny.
W przeciwieństwie do okularów
progresywnych, w “biurowych”
nie możemy chodzić i patrzeć na
dalekie odległości.

Kolejnym przykładem może być
osoba, która prowadzi spotkania
w sali konferencyjnej. Potrzebuje
ona widzieć laptopa, dokumenty
ale również osoby siedzące na
końcu długiego zazwyczaj stołu.
W t ym przy padku również
okulary “biurowe” się sprawdzą.
Ostatni przykład pewnie będzie
wam najbliższy. Pacjent chce

poczytać książkę na fotelu. Tutaj
również okulary “biurowe” się
idealnie sprawdzą, ponieważ wystarczy, że położymy książkę na
kolanie i odległość automatycznie
się zwiększa.

Mówimy cały czas o odległościach, więc jak je sobie określić.
Najważniejsze jest aby w gabinecie podczas badania poinformować osobę badającą o swoich
potrzebach. Polecam nawet
zmierzyć sobie odległości na
których znajduje się wasz komputer, dokumenty. Dzięki takim
informacjom będziemy w stanie
dobrać najbardziej odpowiedni
rodzaj soczewki dostosowany do
waszych indywidualnych potrzeb.

Możecie zapytać teraz co mi
da ta k a socz ewk a? Prz ede
wszystkim zyskujemy komfort
widzenia na odległości bliskie
oraz pośrednie, wygodę - jedna
para okularów do pracy i czytania
oraz przede wszystkim mniej
zmęczone oczy.

Jak widać na powyższych przyk ładach okular y “ biurowe”
sprawdzają się w różnych sytuacjach. Praca przy komputerze,
praca biurowa czy po prostu
czytanie będzie wygodniejsze
i bardziej komfortowe w takich
właśnie okularach.
v Urszula Zapadlińska
Kuzia Optyk
https://www.facebook.com/
Optyk.Kuzia
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Wystartował plebiscyt w ramach
konkursu Fasada Roku 2020
Po raz kolejny internauci wybiorą najpiękniejsze fasady
w Polsce wykonane w technologii Baumit. Ruszyło publiczne
głosowanie w ramach konkursu Fasada Roku 2020, nad którym
patronat honorowy sprawują Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacja Twórców Architektury (FTA).
Tegoroczna edycja projektu
Fasada Roku w ystartowała
1 kwietnia 2020 r. i jest już
czternastą odsłoną zmagań
o prestiżowy tytuł architektoniczny. Konkurencja rozgrywa
się w pięciu kategoriach: budynek jednorodzinny, budynek
wielorodzinny, budynek niemieszkalny, budynek po termomodernizacji oraz budynek
zabytkowy po renowacji. Choć
architekci, w ykonawcy oraz
inwestorzy do 30 w rześnia
br. mog ą zg ła sz ać s woic h
kandydatów, na starcie zaczęli meldować się już pierwsi
uczestnicy, m.in. z Krakowa,
Warszawy, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Rzeszowa,
Poznania, a także mniejszych
miejscowości, takich jak. Niepołomice, Karpacz, Mysłowice
czy Biała.
O tym, komu w udziale przypadnie zw ycięst wo, a wraz
z nim nagroda w w ysokości
10 000 zł oraz pewne miejsce
w m i ę d z y n a ro d o w e j ro z gry wce na poziomie Baumit
Life Challenge, jak co roku
zdecyduje profesjonalne jury.
Ważne będą tak ie k r y teria
oceny jak zastosowana kolorystyka i struktura elewacji – nie
tylko ze względu na samą prezencję budynku, lecz także to,

w jaki sposób koresponduje on
ze swoim otoczeniem – dbałość
o deta le a rchitektoniczne,
a w przypadku obiektów po
renowacji także poszanowanie
ich historycznej tradycji.
Głosować każdy może

W konkursie liczy się każdy
głos, dlatego mają go nie tylko
branżowi eksperci. Co roku internauci w niezależnym głosowaniu
tworzą swój własny ranking fasad.
Tak też będzie i tym razem, przy
okazji edycji 2020.

1 maja br. na stronie www.fasadaroku.baumit.com wystartował plebiscyt, który potrwa
do 31 października br. Głosować jak w poprzednich edycjach może każdy, ale już nie
tylko na jeden – jak to było do
tej pory – a na dowolną liczbę
obiektów w poszczególnych
kategoriach. Nowością jest
rów n ie ż mo ż l iwoś ć nadawania swoim głosom wag od
1 do 5, w zależności od tego,
który obiekt podoba nam się
bardziej od drugiego. Realizacje, które zajmą pier wsze
miejsce w swojej kategorii,
zdobywając największą ilość
głosów, zostaną uhonorowane
„wyróżnieniem internautów".
Pa t r o n a t H o n o r o w y n a d
k o n k u r s e m Fa s a d a R o k u

2020 spraw uje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacja
Twórców Architektury (FTA).
Ideę wspierają także media
branż owe, w t y m redakcje
takich periodyków jak: „Architektura-Murator”, „Budujemy
Dom”, „ekspertbudowlany”,
„Izolacje”, „murator”, „Renowacje i Zabytki” i „Zawód:Architekt” oraz portali internetowych: 4budowlani.pl,
archimania.pl, architektura.
info, architekturadzisiaj.pl,
budnet.pl, chemiabudowlana.
info, infoarchitekta.pl, muratorplus.pl, sztuka-architektury.
pl czy w-a.pl.

v www.fasadaroku.baumit.com
www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska

Moda plażowa w codziennym wydaniu. Czy da się to pogodzić?
Tegoroczne lato będzie inne. Ograniczenia w podróżowaniu, obawy o bezpieczeństwo, wreszcie kwestie finansowe – to
wszystko sprawia, że wiele osób spędzi urlop w mieście. Czy to oznacza, że musimy zrezygnować ze swobodnej, wakacyjnej
garderoby? Wręcz przeciwnie!
Zwiewne, lekkie materiały, komfortowe fasony, energetyzujące kolory i wyraziste wzory – wakacyjną modę kochamy przede wszystkim za swobodę,
jaką nam daje. Na urlopie naszym głównym celem jest odpoczynek, co
przejawia się także w strojach, które wybieramy. – Luźne tuniki i sukienki,
niekrępujące ruchów koszulki o pudełkowym kroju, powiewające na
wietrze narzutki i chusty, wreszcie wygodne kombinezony oraz szorty –
to klasyka wakacyjnej mody, którą spotykamy zarówno nad Bałtykiem,
jak i na egzotycznych, odległych plażach – zauważa stylistka marki KiK.
Plażowo – (nie) tylko na plażę
Z „plażową” modą oswoiliśmy się na tyle, że nikogo nie dziwi widok słomkowego kapelusza czy klapek w środku miasta. Przeciwnie – najmodniejsze w tym sezonie akcesoria, zwłaszcza torebki, nie tyle inspirują się,
co wyglądają jak wprost przeniesione z deptaka w nadmorskim kurorcie.
Słomkowy kosz pomieści wszystkie potrzebne drobiazgi, ale też butelkę
wody, chustę, która w razie potrzeby może służyć jako koc na chwilę relaksu
na parkowym trawniku, a nawet szybkie zakupy. – Do bardzo modnych
plecionych torebek doskonale pasują, równie mocno wpisujące się w aktualne trendy, apaszki i materiałowe opaski, które zawiązujemy luźno
na głowie oraz duże okulary przeciwsłoneczne. Po kilku sezonach absolutnej dominacji japonek, do łask wróciły też klapki w najróżniejszych
fasonach i wzorach – od tych na grubej korkowej podeszwie, do delikatnych biżuteryjnych cudeniek na niewielkim obcasie czy słupku, które
z powodzeniem można nosić właściwie wszędzie – uzupełnia ekspertka
związana z marką KiK.
Wybieraj stosownie do okazji…
Na pewno znajdą się ci, którzy będą się zastanawiać, czy jednak wakacyjne ubrania nie są zbyt swobodne na co dzień – np. kiedy chcemy wybrać
się gdzieś z przyjaciółmi, na zakupy albo do pracy? – Wszystko zależy
oczywiście od okazji i miejsca, w które się wybieramy. Biuro, w którym
obowiązuje formalny dress code czy elegancka restauracja to faktycznie
nie są miejsca na klapki i półprzejrzystą tunikę. Ale shopping z przyjaciółką w centrum handlowym, spacer z bliskimi czy swobodna randka,
a nierzadko nawet praca dają całkiem szerokie pole do popisu w kwestii
wykorzystania letniej garderoby. Nie chodzi przy tym oczywiście o to, by
ubierać się dokładnie tak, jak na plażę, tylko by stworzyć z pomocą letnich
ubrań ciekawe, ale nie odkrywające tak ciała zestawy – tłumaczy stylistka.
… i stwarzaj okazje!
Na to oczywiście też możemy sobie pozwolić, tyle że w nieformalnych
sytuacjach. O ich stworzenie możemy zadbać zresztą same. Plaża party
w ogrodzie lub na działce, wypad nad jezioro, piknik nad lokalną rzeką
– nie trzeba wcale wyjeżdżać, by poczuć się jak na wakacjach. Wystarczy

wolny weekend, a nawet popołudnie, by również w mieście mieć okazję
do wskoczenia w kostium kąpielowy.
Triki i porady
Jak wykorzystać plażową modę do miejskich aktywności? Poniżej kilka
bardzo prostych patentów, które sprawdzą się w wielu sytuacjach i, co
równie ważne, są łaskawe dla każdego typu sylwetki.
1. Luźna koszula z lekkiego materiału (cienkiej bawełny, lnu,
wiskozy), której poły zawiązujemy w pasie, świetnie podkreśli
talię i zakryje nagie ramiona czy duży dekolt mocno wyciętej
plażowej sukienki. W pracy guziki mogą być zapięte, na randce
nic nie stoi na przeszkodzie by je rozpiąć. Będzie też świetnie
pasować do długich spódnic albo szerokich materiałowych
spodni.
2. Bermudy i szorty (najmodniejsza i zarazem najbardziej stosowna
poza plażą długość to ta przed kolano lub do połowy łydki)
modnie jest zestawiać z bardziej elegancką bluzką z krótkim
rękawem lub bez, np. z połyskliwego materiału, ze zdobieniami
czy ciekawym dekoltem. Z klapkami na niewielkim obcasie
lub słupku i niewielką torebką na ramię lub do ręki będziemy
się prezentować niezwykle szykownie, a przy tym będzie nam
naprawdę komfortowo.

3. A co z kwintesencją plażowej mody, czyli półprzejrzystymi,
wzorzystymi tunikami, które są nie tylko szalenie wygodne, ale
wybaczają wiele mankamentów sylwetki i nadają jej lekkości –
czy są skazane na pozostanie w szafie tego lata? – Mój „miejski”
patent na nie jest bardzo prosty. Wystarczy włożyć pod spód
najprostszą przylegającą do ciała bawełnianą sukienkę bez
rękawów – taką z „górą” przypominającą tank top. Może być
biała, bo znakomicie „podbija” kolory na barwnych tunikach,
ale świetnie sprawdzą się też takie, które np. są w odcieniu
jednego z odcieni pojawiającego się na tunice. Ewentualnie
możemy wypróbować też wersję beżową lub różową – w kolorze
ciała. Do tego wystarczy luźno zapięty lub przewiązany w talii
pasek i możemy śmiało ruszać w takiej stylizacji nawet do
pracy! – podpowiada stylistka związana z marką KiK.

Sposobów na modowe lato w mieście jest wiele – na dobry początek wystarczy tylko przejrzeć letnią garderobę i zastanowić się, jak możemy przenieść wakacyjne stylizacje na miejski grunt. Pamiętając o kilku wspomnianych wskazówkach stwierdzimy, że to prostsze niż się początkowo
wydawało!
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Po prostu jedZ z 16 Kilo Błota

Powoli rozpędzamy się po przymusowej pauzie i kolejna rewelacyjna niedziela za nami. Wyjazd zorganizowany prawie całkowicie "po cichu" gdyż zanim zdążyliśmy ogłosić zapisy mieliśmy komplet
uczestników ;-) Ze względu na trwający jednak czas wirusa - było kameralnie.
I całe szczęście gdyż ze względu na wspaniałe warunki pogodowe, nie było lekko! Całą noc solidnie lało a nad ranem wcale
nie przestało, zatem po odprawie w deszczu ruszyliśmy w ciekawie zapowiadającą się drogę. Pierwsza połowa naszej trasy to bardzo często wyjątkowo śliska po rozmoknięciu glinka,
która powoduje że nie tylko podjazdy ale i niektóre zjazdy są
wyzwaniem ze względu na minimalna kierowalność.
Nie brakowało błotnych pułapek gdzie chętni mogli sprawdzić
możliwości swoich maszyn. Skutkiem walki z błotem, utopioną
Fronterę wyciągaliśmy dwoma wyciągarkami, gdzie holowniki
musiały być przywiązane do drzew. Chętni mogli również zrobić klasyczny na tej trasie test wykrzyżu osi i sprawności półosi,
po czym udaliśmy się na regenerację.
Najedzeni, pełni sił, ogrzani i osuszeni przy ognisku pojechaliśmy zdobywać wzgórze. Również tutaj warunki pogodowe
mocno zmieniły charakter trasy. Krótkie ale bardzo strome
podjazdy które zazwyczaj da się pokonać technicznie, tym
razem wymagały zdecydowanego postępowania z pedałem
gazu. Albo grubo, albo wcale! Ci którzy chcieli wjechać delikatnie kończyli na wyciągarce. Mieliśmy tu przyjemność obserwować a raczej słuchać testu bojowego niedawno przemocnego
Nissana Patrola :-)
Biorąc pod uwagę warunki i wolę walki uczestników - tylko
jedno auto wracające na linie to bardzo dobry wynik! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za znakomitą zabawę,
gratulujemy wytrwałości i zapraszamy ponownie. Niebawem
kolejne, nadar kameralne wyjazdy na Jurę, w tym nocna jazda.
Po szczegóły i pełną fotorelację z wyjazdów zapraszamy na
nasz profil:
https://www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Pierwsze Elfy wyjadą już w 2021 r.
Małopolska systematycznie inwestuje w transport kolejowy i kupuje
kolejne pociągi. Aktualnie realizowane jest zamówienie na cztery nowoczesne pojazdy, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt kosztuje około 109
mln zł. Za wykonanie nowego
taboru odpowiada PESA Bydgoszcz S.A. Nowy Elf2 dla
Kolei Małopolskich przeszedł
etap lakierowania. Naniesiono
na nim malaturę wewnętrzną
i zewnętrzną. Cały proces
produkcji jest kontrolowany
przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Pierwszy pociąg będzie gotowy
we wrześniu tego roku, a następnie zostanie przekazany do
badań homologacyjnych.

nicznych i kolorystycznych dla
nowego taboru. Fotele do pociągów zostały wybrane przy
udziale mieszkańców Małopolski, w szczególności uczniów
Technikum Komunikacyjnego
nr 25 w Krakowie. Gotowe
pociągi wyjadą na małopolskie
tory w 2021 roku.

Wszystkie pojazdy będą ekonomiczne, komfortowe, przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz
rodzin z dziećmi. Dołożymy
wszelkich starań, by unowoczeZa realizację całego projektu śniać tabor kolejowy z roku na
odpowiada Biuro Inwestycji rok - zaznaczył Edward Czesak
Strategicznych Urzędu Mar- z zarządu województwa.
szałkowskiego Województwa W Elfach pojawią się m.in.
Małopolskiego, które w lutym winda automat yczna i roz2020 roku zakończyło etap kładana rampa umożliwiające
wszystkich uzgodnień tech- wejście i wyjście osób o ogra-

niczonej zdolności poruszania
się, przewijak dla niemowląt,
pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcją słuchu. W każdym pociągu zostaną zainstalowane
systemy służące do monitoringu, informacji pasażerskiej,
zliczania pasażerów i pomiaru
punktualności.
W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy
na zakup kolejnych siedmiu pociągów współfinansowanych ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.

v Biuro Prasowe UMWM
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Odświeżamy balkon na słodkie lenistwo

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

Nawet jeśli zima w tym roku nie była zbyt śnieżna i mroźna, to i tak jesteśmy spragnieni słońca i relaksu
na świeżym powietrzu. Warto więc poświęcić kilka chwil, by przygotować sobie perfekcyjne miejsce do
letniego, leniwego odpoczynku. A takim miejscem może się stać nasz balkon. Na balkon można spojrzeć
dwojako – z jednej strony to substytut ogrodu, własnego kawałka przestrzeni na zewnątrz. Z drugiej zaś
to przedłużenie (zazwyczaj) salonu lub sypialni.
Dekorując go, warto pamiętać, że jest to nie
do końca autonomiczna strefa. W końcu
balkon będziemy widzieć także z perspektywy
wnętrza. Dlatego warto dopasować jego dekoracje do stylu naszego mieszkania (np. kolorystycznie), pod kątem tego, czy będą bardziej
minimalistyczne, nowoczesne, czy retro.

Bez względu na to, czy chcemy osiągnąć efekt
mini ogrodu czy raczej salonu na świeżym powietrzu, uniwersalnym podejściem do aranżacji
balkonu jest skupienie się na kilku elementach
– roślinach i oświetleniu oraz meblach – o ile
mamy na nie miejsce – i dekoracjach.
Zielona baza – rośliny
Skoro ogród (nawet ten w wersji mini) to koniecznie rośliny! – Jeśli ogrodnictwo nie jest
naszą domeną albo po prostu chcemy przeprowadzić metamorfozę jak najszybciej, najlepiej
postawić na rozchodniki, kostrzewy, bluszcze,
mchy i przede wszystkim iglaki w doniczkach
-radzi ekspertka KiK.

Wyjściem awaryjnym dla tych, którzy zupełnie
nie odnajdują się w pielęgnacji kwiatów jest
wybranie opcji sztucznych roślin. – Aktualnie
coraz łatwiej znaleźć takie, które świetnie
imitują prawdziwą zieleń. Oczywistą zaletą
sztucznych traw, kwiatów i krzaczków jest
to, że niestraszne im zmiany pogody, a także
nasze zapominalstwo czy brak czasu na pielęgnację – opowiada specjalistka związana
z KiK. Takie rozwiązanie ma jednak też
swoją ciemną stronę – sztuczne rośliny mogą
z czasem wyblaknąć pod wpływem słońca,
więc prawdopodobnie po sezonie trzeba będzie
je wymienić na nowe, a to z kolei ma nieporównywalnie gorszy wpływ na nasze środowisko
(i nas samych) niż hodowanie żywych roślin.
Nie tylko w blasku księżyca
Kwestia oświetlenia to o wiele prostsza
sprawa, co nie oznacza, że można ją bagate-

lizować. Odpowiednie światło nie tylko rozjaśni mrok, ale przede wszystkim stworzy na
balkonie prawdziwie klimatyczną strefę wypoczynkową. Na co się zdecydować? – Bez
wątpienia najbardziej ekologicznym, ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem są
lampy oraz lampki solarne. Ich wybór jest
ogromny – od takich na pałąku w najróżniejszych wzorach, kolorach i kształtach, które
możemy wbić w ziemię w doniczce lub włożyć
do słoika czy wazonu, przez sznury lampek,
po figurki z wmontowanymi lampkami, które
na pewno zachwycą dzieci – wymienia ekspertka KiK i dodaje: oświetlenie na balkonie
wpłynie także na klimat w samym mieszkaniu
– zwłaszcza podczas tych chłodniejszych wieczorów, kiedy zrezygnujemy z przebywania na
balkonie. Wtedy właśnie siedząc na kanapie
pod kocem będziemy mogli podziwiać to, co
znajduje się za oknem.
Małe jest… praktyczne
Wróćmy jednak na sam balkon. – Zwykle jest
niewielki, warto więc stawiać na takie rozwiązania, które zajmują jak najmniej prze-

strzeni. Wiszące doniczki, figurki czy wazony
o małej podstawie, ale dużej wysokości, wysokie kwietniki, a także półeczki i skrzynki na
zioła, które można przytwierdzić do ściany lub
zawiesić na balustradzie – i nagle okazuje się,
że na balkonie zmieści się jeszcze plastikowy
lub rattanowy fotel, na którym będziemy mogli
poczytać książkę czy niespiesznie napić się porannej weekendowej kawy – zauważa dekoratorka marki KiK.

Teraz pozostaje już tylko korzystać z każdej
okazji, jaką stworzy atrakcyjna pogoda, by poleniuchować chwilę na świeżym powietrzu.
Bez wyrzutów sumienia – po długiej zimie
i nieprzyjaznej wiośnie wręcz się nam to należy!

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
działka budowlana o pow. 32 a
w Filipowicach, gm. Krzeszowice.
Wszystkie media na działce i w
drodze gminnej przy działce.
Cena: 99 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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
działka budowlano-rolna o pow. 20
a w Nowej Górze. Działka bardzo
dobrze nasłoneczniona. Woda, prąd,
gaz, kanalizacja w drodze przy działce.
Cena: 79 tys. PLN.

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
piękna widokowa działka
o pow. 38 a w Siedlcu.
Cena: 199 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
dom ok. 60 m kw. do generalnego
remontu plus stodoła ok. 70 m kw
w dobrym stanie na 33
na działce w Morawicy.
Cena: 150 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.

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 140 m kw w Tenczynku, działka 4 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 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.
35.

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 32 a w Filipowicach. Cena: 99 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.
36. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
37. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.

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

Cena: 950 tys. PLN.

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

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

69. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
70. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
71. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
72. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w sumie 8 osób),
w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi przynależy kuchnia, łazienka,
pokój dzienny, 2-3 miejsca parkingowe, ogródek. Podana cena dotyczy
lokum dla 4 osób. Cena: 1400 PLN / m-c.
73. Dół domu w Krakowie - Bieżanów, okolice ul. Sucharskiego, dla max 10
osób. 5 pokoi dwuosobowych, kuchnia, łazienka z prysznicem. Cena dotyczy
2 osób (pokój dwuosobowy), powyżej pół roku najmu, obejmuje wszystkie
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. 1000 zł / m-c / 2 osoby
74. Dwa pokoje 3-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazienka w Rudawie gm.
Zabierzów. W cenie media i ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc.
Cena 1350 zł / m-c / za 1 pokój 3 osobowy
75. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób.
Cena: 800 zł/m-c.
76. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
77. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

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

14

Informacje, Reklamy

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

KRZESZOWICE

LETNIA SCENA KULTURY

„WOJCIECH PLEWIŃSKI. FOTOGRAFIE”

Letnia Scena Kultury to cykl koncertów na
pasażu za domem kultury w Chrzanowie.
Zagrają: Limboski solo, Paulina Przybysz,
Bajda i Credo. Start już 27 czerwca
2020 roku.Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.

Od 28 czerwca zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach na wystawę
„Wojciech Plewiński. Fotografie”

Limboski
solo,
właściwie
Michał
Augustyniak, muzyk związany z Krakowem,
przede wszystkim piosenkarz i gitarzysta,
autor tekstów, dwukrotnie nominowany do
Fryderyków (za albumu „Tribute to Georgie
Buck” i „Poliamoria”). Członek grup Limbo
i Naked Mind. W 2011 r. wystąpił wraz
z zespołem w programie telewizyjnym
Must Be the Music. Tylko muzyka, w jego
drugiej edycji, dochodząc do półfinału.
W 2018 r. wystąpił na trasie Męskiego
Grania. Artysta skomponował muzykę do
filmu animowanego Ewy Borysewicz pt.
„Do serca twego”. Jego najnowsza płyta
pt. „Ucieczka Saula” to owoc dwuletniego
pobytu artysty w Berlinie. Jak sam mówi
„Karmiłem się mlekiem bluesa, gospel,
amerykańskiego południa, słuchałem
i grałem wiele gatunków muzyki –
ostatecznie najlepszy jest rock i roll”.

Wojciech Plewiński należy do grona najwybitniejszych fotografów polskich. Urodził się
1928 roku w Warszawie. Ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików, uhonorowany tytułem EFIAP Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej oraz wieloma odznaczeniami Państwowymi. Od 1957 roku
pracował dla tygodnika „Przekrój” jako fotograf, który stworzył unikatowy styl kobiecego
portretu. Inspirował się twórczością światowych fotografów, takich jak Robert Doisneau,
Édouard Boubat oraz Henri Cartier-Bresson.
Jego nazwisko było dotąd kojarzone przede wszystkim z publikowanymi na okładkach
tygodnika „Przekrój” portretami młodych kobiet. Nieco mniej znana jest fotografia
reportażowa Plewińskiego, jego zbierane latami cykle, a także znakomite zdjęcia
dokumentujące spektakle teatralne. Kurator wystawy: Kamil Kłeczek
Godziny otwarcia galerii: wtorek-piątek: 9.00-16.00, niedziela: 10.00-14.00
Wystawa czynna do 30 września

Paulina Przybysz znana również jako Lil’Sista i Pinnawela piosenkarka i autorka tekstów.
Członkini Akademii Fonograficznej ZPAV. Znana jest przede wszystkim z występów
w zespole Sistars, w którym śpiewała wraz z siostrą Natalią w latach 2001–2006, 2011
oraz 2012–2013. Wraz z grupą nagrała m.in. dwa albumy studyjne Siła sióstr (2003)
oraz A.E.I.O.U. (2005). Cieszące się znaczną popularnością w kraju nagrania formacji
przysporzyły piosenkarce popularności, a także licznych nagród i wyróżnień, w tym
m.in. Fryderyki i Super jedynkę. Po 2006 roku podjęła solową działalność artystyczną.
W lutym
2008 ukazała się solowa płyta Pauliny pod pseudonimem Pinnawela,
zatytułowana Soulahili. W 2009 roku uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu
fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku HIP-HOP / R & B. W marcu 2011 roku
ukazał się drugi album solowy piosenkarki zatytułowany Renesoul. W 2012 roku wraz
z siostrą Natalią wzięła udział w drugiej edycji programu Bitwa na głosy emitowanego na
antenie stacji telewizyjnej TVP2. Otwartość na muzykę prowadziła ją przez ostatnie lata
niezliczoną liczbę kolaboracji studyjnych i koncertowych między innymi z ludźmi takimi jak
Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, Night Marks Electric Trio, czy Keyon Harold. W 2017 roku
wydała trzeci album „Chodź tu”. A w lutym tego roku „Odwilż”.
Zespół Credo tworzy trójka muzyków, przyjaciół. Grupa pochodzi z Chrzanowa i gra
melodyjnego, gitarowego rocka z polskimi tekstami. Muzyka Credo, to w pełni autorskie
kompozycje. Pomysłodawcą utworów jest Rafał Topolski. Teksty dotyczą istotnych
tematów naszego życia i w narracyjny sposób przenoszą słuchacza w muzyczny świat
Credo. W muzyce zespołu odnajdziemy zarówno nastrojowe, gitarowe ballady, jak
również wyraziste brzmienia i dynamiczne utwory z mocnymi bębnami. Nie zmienia się
tylko jedno…. styl i niesamowity klimat muzyczny zespołu… po prostu Credo.
Bajda - wszystko zaczęło się od miłości, dlatego też Bajda gra właśnie z jej powodu –
z miłości do muzyki, tworzenia, zabawy słowem i dźwiękiem. Z miłości do śpiewania
Wam baj(d)ek o… miłości. Repertuar Bajdy to utwory z pogranicza poezji śpiewanej
i piosenki aktorskiej. Covery i autorskie kawałki. Będzie zabawnie, refleksyjnie, domowo.

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

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.

RUBIK

Ostatni z dziesięciu szczeniaków od półdzikich matek, które przyjechały do nas z Rakowa w listopadzie zeszłego roku. Rubik jako jedyny miał problem, by otworzyć się na bliski kontakt z człowiekiem. Musiało minąć pięć, miesięcy zanim pozwolił na swobodny dotyk ludzkiej ręki. To radosny,
serdeczny i przyjaźnie nastawiony do świata pies. Jeszcze trochę ostrożny i potrzebuje więcej
czasu, by przyzwyczaić się do nowo poznanych osób. Jest bardzo inteligentny i szybko się uczy.
Szukamy dla Rubika domu z doświadczeniem i najlepiej z drugim psem. W tej chwili Rubik ma osiem
miesięcy, waży 20 kg. Jest przygotowany do adpopcji i czeka na swojego człowieka w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

AS

Pomyśleć, że pies w typie teriera przypięty łańcuchem pilnował obejścia... Maleńka miejscowość, gdzie
wszystkie psy zaczynają i kończą swój żywot przy budach. Natura psa myśliwskiego i takie zniewolenie... Musiał się mocno szarpać, że dość gruby łańcuch puścił na spawie. No chyba że jak przypięli 7 lat
temu, to zdążył zardzewieć... Biegł jak opętany ciągnąc za sobą resztę zerwanego łańcucha. Spotkanie
z samochodem okazało się bolesne. Na trzech łapach, potłuczony, jeszcze bardziej spanikowany i zagubiony zaczął prosić ludzi o pomoc. Pomogli... As jest małym psem (na zdjęciach wygląda na większego),
waży około 10 kg. Miły, spokojny, bardzo serdecznie nastawiony do ludzi. Do innych psów? Różnie...
Z suczkami się dogada, ale z dominującym samcem niekoniecznie. Jest przygotowany do adpocji. Czeka
na dom już ponad rok w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach 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

LILUSIA

Przedstawiamy Lilusię - spokojną, choć wesołą, grzeczną, niesamowicie kochaną sunię. Lila jest
młodziutka, ma zdecydowanie poniżej 1 roku, śnieżno-białe ząbki, łapki jeszcze jak u szczeniaczka.
Docelowo może ważyć około 24 kg. Sunia ma piękne, intensywne, czarne-podpalane umaszczenie.
Jest urocza, na żywo jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. Lila potrafi chodzić na smyczy, choć
czasem kładzie się na spacerze i wystawia brzuszek do głaskania. Jest posłuszną, przyjazną dziewczynką. Z całą pewnością będzie genialną przyjaciółką całej rodziny. Bardzo prosimy o dobry, kochający i troskliwy dom dla tej uroczej psiej dziewczynki.

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

HAPPY

Przedstawiamy Happy'ego - radosnego, młodego, energicznego psiaka. Happy ma około 4-5 lat,
waży około 23-24 kg, jest w dobrej kondycji. Z całą pewnością psiak jest bardzo sprytny i radzi
sobie np. z pokonywaniem ogrodzeń - wszystko, byle być blisko ludzi. Psiak lubi dzieci i może
zamieszkać w rodzinie pełnej ludzi:) Happy potrafi chodzić na smyczy, bardzo potrzebuje ruchu,
zabawy, aktywności. Będzie rewelacyjnym towarzyszem wspólnych, rodzinnych wędrówek.
W pierwszych chwilach spaceru jest trochę podekscytowany, ale zwraca uwagę na opiekunów
i dobrze współpracuje. Happy jest bardzo bystrym zwierzaczkiem, lubi się bawić, na pewno można
z nim wiele zdziałać - zachowuje się jak typowy pies pracujący. Prosimy o dobry, aktywny dom dla
naszego psiaka.

ZAPRASZAMY DO ADOPCJI KOTKÓW Z NASZEGO SCHRONISKA

Na zdjęciach widoczne są kotki Justynka i Faraon - prześliczne, około 6-miesięczne, srebrzyste młodzieńce, ale w schronisku jest znacznie więcej
mruczących piękności. Posiadamy kotki w wieku od kilku tygodni (odkarmiane, pielęgnowane z najwyższą starannością), poprzez kotki kilkumiesięczne, po kotki dorosłe i starsze. Wszystkie nasze kotki przechodzą pełną profilaktykę (odrobaczanie, odpchlenie, szczepienia, implantacja
mikroczipa, u dojrzałych sterylizacja/kastracja), a także staramy się poświęcić im czas na adaptację i dużo przytulamy :) W razie konieczności
wykonujemy badania w kierunku FIV/FeLV, a także podstawową i rozszerzoną diagnostykę (morfologię i biochemię). Staramy się otoczyć naszych
mruczących przyjaciół najlepszą możliwą opiekę. Preferujemy domy niewychodzące. Wszystkie kotki widoczne są na naszej www.schroniskopsiepole.pl w zakładce "koty". Zapraszamy :)

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
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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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

