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3 pomysły na domowe, 
zimowe weekendy

W tym roku nie dane nam było wyjechać z dziećmi na 
ferie, a w najbliższym czasie możliwość wyjazdów będzie 
nadal mocno ograniczona… Wielu rodziców zachodzi więc 
w głowę, co robić z dziećmi, zwłaszcza w długie, zimowe 
weekendowe wieczory... Przedstawiamy więc kilka propozycji 
na zimowo-domowy, weekendowy odpoczynek!
Aby „pandemiczne” weekendy były na-
prawdę dobrze wykorzystane, należy 
wyposażyć się w kilka niezbędnych ele-
mentów. Przede wszystkim w nieskrę-
powaną wyobraźnię, wolny czas i mnóstwo 
energii na wspólne zabawy z dziećmi. 
A reszta już pójdzie jak z płatka!

Kino wieczorową porą
Wyjście do kina to jeden z punktów obo-
wiązkowych weekendowych, zimowych 
wieczorów, ale skoro nie można z niego 
skorzystać, to trzeba samemu zorgani-
zować seans w domowych warunkach. 

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

CAŁOROCZNA OPIEKA
NAD GROBAMI
TEL.
728 904 335

SPRZĄTANIE:
BUDYNKÓW

TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH
ODŚNIEŻANIE

MECHANICZNE ORAZ RĘCZNE
TEL. 534 414 186

Zapraszamy do placówki Credit Agricole CA Express
przy ul. Krakowskiej 16wKrzeszowicach

nr tel.: 697 502 307

Oferta kredytu 3x0!!!

Tylko do 28.02.2021 r.

0 zł prowizji
0% odsetek
RRSO 0%

Bez prowizji • Bez ubezpieczenia • Bez odsetek

droga na Kaszów droga na Kraków

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW 

BOLIX oraz KNAUF

otwarte: pn - pt 600 - 1800 Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

Tynk silikonowy

130 zł
za wiadro

Ecoside
25 kg

ciąg dalszy str. 2

SZUKAM PRACY
W OKOLICY KRAKOWA

Ukończyłam studia na kierunku Politologia i Nauki Społeczne
oraz studia podyplomowe na kierunku Historia.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w
szczególności jako nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie.

Jestem zainteresowana również podjęciem pracy
w charakterze pracownika biurowego.

Chciałabym podjąć pracę dającą mi możliwość rozwoju
zawodowego, satysfakcję oraz stabilizację.

Jestem osobą komunikatywną, niekonfliktową i posiadającą
dużą motywację do pracy.

Telefon kontaktowy: 722 396 705

OPIEKANADOSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE

Ciepła, sympatyczna Pani,
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

Poszukujemy pilnie dla naszych Klientów:
• ładnego domu do zamieszkania "od zaraz" położo-

nego do 20 km od Krakowa, w cenie do 1 mln PLN,
• domu do remontu w Gminie Krzeszowice lub Gmi-

nie Liszki, w cenie do 300 tys. PLN,
•  mieszkania w Krzeszowicach.

Prosimy o zgłaszanie ofert pod numer tel.:  

696 595 118

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

tel. 32 754 56 70
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Ta okoliczność wymaga spe-
cjalnej otoczki, dlatego w orga-
nizację seansu najlepiej włączyć 
wszystkich członków rodziny – 
młodszych i starszych. 
– Domowe kino to super-
pomysł na rodzinne spędzenie 
czasu. Warto zatroszczyć się 
o wygodne miejsce do sie-
dzenia – może zamiast kanapy 
lepiej stworzyć siedzisko na 
podłodze ułożone z poduszek 
i koców. Jeśli mamy projektor 
albo rzutnik to właśnie nadarza 
się świetna okazja do jego wy-
korzystania. Aby zbudować at-
mosferę towarzyszącą pójściu do 
kina, można poprosić młodsze 
dzieci o stworzenie kolorowych 
biletów, a starsze zaprosić do 
kuchni na wspólne robienie po-
pcornu – mikrofalówka albo au-
tomat do tego kukurydzianego 
przysmaku sprawdzą się idealnie. 
Pozostaje tylko kwestia wyboru 
filmu albo bajki i można za-
czynać – podpowiada ekspertka 
związana z marką KiK.

Turniej planszówkowy
Wszyscy lubimy rywalizację, 
a sięgnięcie na półkę z grami 
i planszówkami to dobry pomysł 
na emocjonujący wieczór. Warto 
ją odkurzyć i przypomnieć sobie 
ten dreszczyk emocji. Nagroda? 
Możemy rodzinnie ustalić, że 
będzie nią ulubiony smakołyk, 
deser albo wolne od sprzątania, 
choć i tak wiadomo, że najważ-
niejsza jest dobra zabawa.
Pomimo to, że planszówki od 
jakiegoś czasu przeżywają swój 
renesans i przestały być po-
strzegane jako rozrywka wy-
łącznie dla najmłodszych, często 
o nich zapominamy. Długie 

zimowe wieczory to 
dobry moment, żeby po 
nie sięgnąć. A naprawdę 
jest w czym wybierać. Na 
rynku można odnaleźć 
propozycje familijne, ale 
także te przeznaczone dla 
najmłodszych albo tych 
nieco starszych. Każda 
rodzina znajdzie coś dla 
siebie, a satysfakcja ze 
wspólnie spędzonego 
czasu – gwarantowana!

Pizza time!
Miękkie ciasto, sos po-
midorowy, ciągnąca się 
mozzarella i dodatki. 
Kto nie lubi pizzy? Włoski 
przysmak od lat cieszy się popu-
larnością, a wizyta we włoskiej 
pizzerii to dla wielu duża przy-
jemność i gwarancja miło spę-
dzonego czasu. Choć do żadnej 
restauracji aktualnie wybrać się 
nie możemy, jest rozwiązanie. 
Można zamówić pizzę albo 
samodzielnie ją przygotować 
razem z dziećmi – a to daje 
jeszcze większy fun!
– Czasami szukając rozrywek 
dla dzieci, wydaje się nam, 
że musi to być coś niesamo-
witego, najlepiej z zakresu no-
woczesnej technologii, bez 
której wiele dzieci nie wy-
obraża sobie codzienności. 
A przecież od dawna wiadomo, 
jaka siła tkwi w prostocie. Jeśli 
mamy w domu małego wielbi-
ciela włoskich przysmaków, na 
pewno sprawimy mu ogromną 
frajdę przygotowując wszystko 
od podstaw. Pamiętajmy 
tylko, aby odpowiednio roz-
planować czas – tak, by ciasto 
zdążyło odpocząć, a sos po-

midorowy odpowiednio długo 
pogotować. Wisienką na torcie, 
która spotęguje nasze wrażenia 
może być upieczenie pizzy nie 
w piekarniku, a w specjalnej, 
okrągłej maszynie, która za-
gwarantuje nam odpowiednią 
temperaturę. Do tego duże (à 
la włoskie oczywiście) talerze, 
obrus w biało-czerwoną kratę, 
oliwa smakowa i włoskie me-
lodie – wieczór w takim stylu 
z pewnością zapamiętają nie 
tylko dzieci, ale i dorośli – pod-
sumowuje ekspertka marki KiK.
Zimowe, weekendowe wieczory 
spędzone w domu mogą okazać 
się doskonałą okazją na zro-
bienie wszystkiego tego, na co 
zwykle nie mamy czasu. Wcale 
nie muszą oznaczać nudy albo 
godzin spędzonych na przełą-
czaniu kanałów w telewizorze. 
Tylko rozejrzyjmy się wokoło 
i dajmy się ponieść naszej wy-
obraźni. Powodzenia!

”Vissi d’arte, vissi d’amore!”
Młodzież, osoby starsze, profesjonalnych śpiewaków, wokalistów amatorów, studentów, chóry, zespoły wokalne, instrumentalne 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU WOKALNYM W KRZESZOWICACH. Przygotowania festiwalowe 
idą pełną parą, a my – JUŻ ZBIERAMY WASZA ZGŁOSZENIA na konkurs (9-11.07.2021) oraz międzynarodowe warsztaty wokalne 
(12-20.07.2021), które to odbędą się w Szkole muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.
Nasze warsztaty są wyjątkowe nie tylko z uwagi na niezwykłych pe-
dagogów czy to, że są otwarte dla osób w każdym wieku ale i dlatego, 
że 4 dni warsztatowe odbywają się u podnóża Tatr, w Osadzie Cho-
chołów. Oprócz zajęć zespołowych, uczestnicy mogą korzystać z re-
laksu na okolicznych Termach Chochołowskich, co idealnie się ze sobą 
komponuje, tworząc atmosferę integracji i twórczej pracy. Po 4 dniach 
w Chochołowie, wracamy do Krzeszowic, gdzie odbywa się pozostała 
część warsztatów oraz koncerty, m.in. w Bazylice Mariackiej w Kra-
kowie czy na Zamku Tenczyn.
Warsztaty są otwarte dla wszystkich – na każdym poziomie zaawanso-
wania wokalnego – od początkujących amatorów, po studentów śpiewu 
i solistów. Projekt Śpiewanie Bez Granic jest wyjątkową szansą zaist-
nienia i pokazania się a nade wszystko nauki współpracy, a co ważne, 
każdy u nas może zostać solistą i zaśpiewać z najlepszymi.
Warto wspomnieć o naszych wyjątkowych gościach specjalnych, wy-
bitnych artystach jakimi są: prof. dr hab. Jadwiga Rappe, prof. dr hab. 
Agata Kobierska, Arnold Rutkowski, Mateusz Prendota (Dyrektor 
Filharmonii Krakowskiej); jak również : KKjetil Aamann, Dorota Do-
brolińska – Struck, Miranda Exner, Elżbieta Gładysz, Joanna Grandys, 
Katarzyna Haras, Krzysztof Aureliusz Łuczyński, prof. Rafał Majzner, 
Oksana Myronchuk, dr hab. Jacek Ozimkowski, Joanna Petryka - 
Wawrowska, dr Jadwiga Postrożna, Joanna Święszek, Luca Tamani, 
Karin Wiktor-Kałucka, Hubert Walawski i Tomasz Wnuk. Artyści 
zaproszeni do udziału w festiwalu nie są przypadkowi. 
Dwie z naszych solistek, były pierwszymi absolwentkami klasy śpiewu 
prof. Moniki Swarowskiej – Walawskiej - Joanna Petryka – Waw-
rowska oraz Miranda Gołębiowska – Exner, która tak wspomina swoją 
profesor: „Troszczyła się o nas jak o własne dzieci, pilnowała, żebyśmy 
jadły i spały regularnie, uczyła jak macierzyństwo wpływa na kobietę 
- śpiewaczkę i dzieliła się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. 
Myślę, że życie Pani Profesor można podsumować słowami z arii Toski: 
”Vissi d’arte, vissi d’amore!”. Kochała teatr i nas - swoich uczniów, 
żyła dla swoich dzieci i męża. Musiała się mierzyć z wieloma prze-
ciwnościami losu, ludzką podłością i zawiścią, a mimo to na zawsze 
pozostała sobą - pięknym, dobrym Człowiekiem i wielką wspaniałą 
Artystką…”. Każdy kto miał styczność z Moniką Swarowską – Wa-
lawską wspomina ją niezwykle emocjonalnie,
ciepło, dostrzega w niej wielki talent i pasję do śpiewu, co potwierdza 
Joanna Petryka – Wawrowska: „Prof Monika Swarowska - Walawska 

była osobą o wielkim sercu, nietuzinkową i niezwykle ciepłą, oddaną 
sztuce i swoim studentom. Uczyła nas miłości i pokory do sztuki i do 
tego  trudnego zawodu. Zawsze powtarzała, że trzeba ciężko pra-
cować i sama dawała nam, jej studentom taki przykład. Nie lubiła 
użalania się nad sobą twierdząc, że zawód śpiewaka to zawód jak każdy 
inny i trzeba go traktować zupełnie normalnie. Trafiłam do pani Pro-
fesor po trzecim roku studiów. Szybko odkryłam, że miałam wielkie 
szczęście… spotkać tak wspaniałą osobę w życiu która na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci.”
Podtrzymując idee Moniki Swarowskiej - Walawskiej – jesteśmy 
otwarci na każdego, kto kocha śpiew. Nie ma ograniczeń wieku, ani 
wymagań odnośnie wykształcenia wokalnego dla uczestników warsz-
tatów i konkursu. Jak co roku, może w nich brać udział każdy, kto kocha 
śpiew i chciałby popracować nad swoim głosem pod okiem naszych 
niezwykłych pedagogów.
Jest to propozycja zarówno dla amatorów, dopiero zaczynających swoją 
przygodę ze śpiewem, lub po prostu kochających śpiewać i chcących 
wziąć udział w pełnych artystycznych przeżyć warsztatach, jak również 

jest to miejsce dla osób bardziej zaawansowanych - jak np. studenci, 
czy absolwenci akademii muzycznych, dla których przygotowana jest 
oferta wokalnych lekcji mistrzowskich.
Jak zawsze - serdecznie zapraszamy do naszego zespołu. Ponadto – 
szukamy firm, instytucji czy osób chcących nas wesprzeć współpracą 
podczas organizacji wydarzeń czy pomocą finansową np. w formie da-
rowizny, do 6 % dochodu w przypadku osób fizycznych i osób prawnych 
do 10 procent dochodu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i po-
mysły współpracy. W zamian oferujemy promocję na międzynaro-
dowej arenie poprzez udostępnianie dostarczonych materiałów dot. 
np. Twojej firmy. O kontakt prosimy pod adresem mailowym spie-
waniebezgranic@gmail.com lub tel. 888797929. Więcej informacji 
na temat festiwalu: www.monikavocalfestival.pl

STOWARZYSZENIE SCENA KULTURY WOKALNEJ - 
"ŚPIEWANIE BEZ GRANIC"

KRS 0000777258
PL15 1020 2906 0000 1802 0437 9368
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W hołdzie Babciom
„Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył Babcie”. To piękne po-
wiedzenie odzwierciedla wszystko. Babcia to „instytucja” nie do za-
stąpienia. Większość z nas, szczęśliwców, ma lub miała babcię, więc 
doskonale wie, o czym mowa. 
Dla większości z nas najpięk-
niejsze chwile, najbardziej błogie 
wspomnienia, pełne poczucia 
bezwarunkowej akceptacji, to 
właśnie wspomnienia związane 
z babcią, czy też babciami, bo też 
duża część z nas miała lub ma 
przecież podwójne szczęście:) 
Dziadkowie także mają wy-
jątkowe i ciepłe miejsca w na-
szych sercach, jednak to właśnie 
Babcia jest przede wszystkim 
tą, która w naszych sercach ma 
miejsce szczególne.
Moje Babcie, choć tak skrajnie 
różne – zarówno z charakteru, 
zachowania, wyglądu, jak i prze-
żytych doświadczeń - obydwie 
były dla mnie postaciami całko-
wicie wyjątkowymi, z którymi 
uwielbiałam przebywać – z racji 
miejsca zamieszkania - z jedną 
na co dzień, z drugą w wakacje 
i „od święta”. Obydwie dawały 
mi poczucie ogromu miłości, 
akceptacji, troski. Każdy czas 
spędzony z nimi dawał po-
czucie radości, „ładowania aku-
mulatorów”. Myślę, że takie od-
czucia są bliskie zdecydowanej 
większości z nas. Uwielbiamy 
czas z babciami, uwielbiamy ich 
wyjątkowe potrawy, przygoto-
wywane specjalnie dla nas, te 
smaki nie do zastąpienia, uwiel-
biamy ich uśmiech i ciepło skie-
rowane w sposób szczególny 
właśnie do nas.

Mia łam to szczęśc ie , ż e 
z obydwiema moimi Babciami 
mogłam się także przyjaźnić, 
a w sposób szczególny z jedną, 
z którą miałyśmy podobne po-
glądy i w dużej mierze, cha-
raktery. Obydwie Babcie, choć 
tak różne, były bardzo otwarte 
na świat, tolerancyjne. Jedna 
miała niespożyte zapasy opty-
mizmu, wiary i witalnej siły, 
druga – opanowana i wyważona, 
indywidualistka, nauczyła mnie, 
co znaczy mieć własne zdanie, 
szacunek do siebie i innych, 
jak ważna jest pomoc słabszym 
i że nie można przejść obojętnie 
wobec niczyjej krzywdy – czło-
wieka czy zwierzęcia.
Uważam się za wielką szczę-
ściarę, że miałam możliwość 
przeżycia tylu wyjątkowych 
chwil z moimi Babciami, że 
mogłam czerpać z ich mądrości 
i doświadczenia, że dały mi 
tyle miłości i akceptacji i jestem 
przekonana, że mnóstwo z Was, 

Czytelników, tak samo odczuwa 
obecność Babć w swoim życiu.
Babcie zawsze będą niezastą-
pione, ale także dziadkowie, 
a zwłaszcza to „młodsze po-
kolenie” dziadków ma coraz 
większy i bliższy kontakt z wnu-
czętami i często to właśnie on – 
Dziadek – staje się oparciem, 
pocieszycielem, autorytetem i tą 
najbardziej wyjątkową osobą dla 
wnuka czy wnuczki… 
Z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka życzę wszystkim 
Babciom i wszystkim Dziadkom 
zdrowia, pogody ducha, czasu 
dla siebie, szacunku ze strony 
wnucząt, ale też partnerskich 
relacji i przyjaźni z nimi, która 
daje tak wiele obydwu stronom. 

Z najserdeczniejszymi 
pozdrowieniami

 v Sylwia Mossakowska 
s.mossakowska@ 

gwarek-malopolski.pl
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

„4x4” inteligentny system rozpoznania napędu
Badania wszystkich typów pojazdów
Geometria zawieszenia
Naprawa pojazdów
Wkrótce serwis tachografów cyfrowych
Wkrótce do wynajęcia powierzchnia
reklamowa na telebimie.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KOCHANÓW
ul. Lubomirskich 18, DK 79 • tel. 725 612 555 • e-mail: oskp@ektrans.pl

Godziny otwarcia: Pn - Pt: 7:00 - 21:00 • Sb: 7:00 - 14:00

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

Słuchowisko  
„Krakauer Begruessung"

Filharmonia Krakowska przygotowała słuchowisko, które zaciekawi 
nie tylko melomanów. Czteroodcinkowa produkcja pt. „Krakauer Be-
gruessung" opowiada o losach poprzedniczki tej instytucji. Działająca 
w okresie okupacji Filharmonia Generalnego Gubernatorstwa skupiała 
zarówno wybitnych niemieckich dyrygentów, jak i polskich oraz żydow-
skich artystów muzyków. 
Po zakończeniu wojny to 
właśnie w oparciu o jej kadry, 
infrastrukturę, a nawet czę-
ściowo zasoby nut i instru-
mentarium powstała Filhar-
monia Krakowska. Jak wyjaśnia 
twórca i reżyser słuchowiska 
Jerzy Łysiński:
- Dzieje Filharmonii GG to 
swoista kronika szaleństwa na-
zistowskich okupantów, którzy 
z jednej strony całkowicie de-
precjonowali polską kulturę 
i polskie zdobycze cywiliza-
cyjne, a z drugiej rabowali naj-
cenniejsze dobra kultury pol-
skiej i wykorzystywali polskich 
artystów do realizacji własnych 
propagandowych celów.
W nagraniu słuchowiska wzięli 
udział artyści Chóru Filhar-
monii Krakowskiej, w charak-
terze narratora wystąpił Jerzy 
Trela, a muzykę skomponował 
Michał Jurkiewicz. 

Wszystkie odcinki słuchowiska 
można odsłuchać za darmo na 
oficjalnym kanale YouTube Fil-
harmonii Krakowskiej pod ad-
resem: https://www.youtube.
com/user/FilharmoniaKrakow, 
co piątek od 15 stycznia o godz. 
19.00.
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Jax J. : Córka fałszerza t. 1, 2, 3
Nazistowskie Niemcy, fałszerstwa, okultyzm, 
śledztwa, romanse, handel dziełami sztuki, co 
otrzymamy po połączeniu wszystkich tych wątków 
w jednej powieści? Najnowszy cykl Joanny Jax to 
wciągająca przygoda trzymająca w napięciu od 
pierwszej do ostatniej strony.

      Milli D. : Schwytać szczęście
To cudowna opowieść o życiu, uczuciach, o miłości 
do miejsca i o tajemnicach, które niejednokrotnie 
ciążą nam na sercu. Historia o zapomnianej przy-
jaźni, która jest w stanie dodać skrzydeł i o próbie 
zawalczenia o własne szczęście. O przeszłości, która 
znacząco wpływa na człowieka i jego przyszłość.

      Olkowicz K. : Serca bicie. Biografia 
Andrzeja Zauchy

C'est la vie. Takie jest życie. Trudno chyba znaleźć 
lepsze słowa niż fragment tej piosenki na opisanie 
życia Andrzeja Zauchy. Żył pełną piersią, ciesząc się 
każdym dniem. Muzyczny samouk, z zawodu zecer. 
W młodości kajakarz, trzykrotny mistrz Polski. Ze 
sportu zrezygnował dla… muzyki. W roku 1991 jego 
tragiczna śmierć poruszyła całą Polskę.

      Abbott R. : Zamknij drzwi
Do mrocznych historii kryminalnych pióra Rachel 
Abbott można powracać z prawdziwą przyjem-
nością. Do tej pory ta brytyjska autorka jeszcze nie 
zawiodła i nie inaczej jest w przypadku najnowszej 
odsłony serii z inspektorem Tomem Douglasem.

      Rusinek M. : Wihajster czyli przewodnik 
po słowach pożyczonych

Słowa bywają nieposłuszne. Trudno je upilnować 
– mają swoją szemraną przeszłość, przekraczają 
granice, nawet zmieniają znaczenie. Odkryjecie 
sekrety wyrazów, których używamy codziennie, 
a o których tak mało wiemy! Co wspólnego ma 
indyk z Indianami? Czy wiesz, że często na śnia-
danie zjadasz „złote jabłka", a na obiad „kwiaty 
kapusty"? Czy traktory istniały w starożytności 
i co łączy jaśka z Jasiem? Bierzcie lupę! Wyruszamy 
w świat tajemniczych historii słów.

      Valko T. : Arabska wendeta t. 12
Akcja najnowszej powieści toczy się nie tylko 
w Libii i Arabii Saudyjskiej, ale także na włoskiej 
wyspie Lampedusa, w Mediolanie, na Gran Ca-
narii, w Maroku i na Saharze. Tanya Valko to pseu-
donim absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Mieszkała w krajach arabskich, w tym w Libii i Arabii 
Saudyjskiej, a następnie w Indonezji. W 2018 roku 
- po ponad 25 latach spędzonych na obczyźnie - 
wróciła do Polski.

      Gawryluk B. : Limba. Pies pasterski
Poznajcie Limbę – owczarka podhalańskiego. Limba 
mieszka w Tatrach, najwyższych polskich górach 
i pracuje jako pies pasterski w Dolinie Kościeliskiej. 
Razem z kilkoma innymi psami pilnuje stada owiec, 
liczącego około dwustu zwierząt. Jak wszystkie psy 
pasterskie ma bardzo dużo obowiązków. Limba i jej 
towarzysze czuwają, żeby żadne owca nie oddaliła 
się od stada. Psy ostrzegają też juhasów przed nie-
bezpieczeństwem.

      Gardner L. : Powiem tylko raz
Autorka skupia się nie tylko na samej zbrodni 
i prowadzonym śledztwie, ale też na warstwie 
psychologicznej, ukazując przejścia i zmagania po-
dejrzanych i ofiar. Odsłania też sceny z codziennego 
życia bohaterów, dzięki czemu stają się oni bardziej 
realistyczni i przystępni.

Wielki Kamień pod Sosną
Dawno temu, za czasów księcia Mieszka żył 
smok, który był bardzo duży i silny, jednak 
nie potrafił ziać ogniem, dlatego ze złości 
niszczył domy i uprawy okolicznej ludności.
Pewnego dnia do 
k s i ę c i a  p r z y s z l i 
okol iczn i roln ic y 
i  p o s k a r ż y l i  s i ę 
na smoka. Książę 
Mieszko rozzłościł 
się i rozkazał żoł-
nierzom upolować 
lub zgładzić smoka. 
Wojsko wyruszyło 
na poszu k iwan ie 
smoka i gdy go zna-
lazło, otoczyło go. 
Wtedy smok pod-
n i ó s ł  o l b r z y m i 
kamień i chciał go 
rzucić w goniących 
go ż ołn ierz y,  a le 
t e n  w y p a d ł  m u 
z łap i spadł na górę 
m i ę d z y  d r z e w a . 
Smok nie dał rady znowu 
podnieść kamienia, bo blo-
kowa ł y  go ro snące  t a m 
drzewa, więc go tam zo-
stawił i uciekał dalej przed 
żołnierzami. 
W końcu żołnierzom udało 
się złapać strasznego smoka 
i uwięzić go w klatce. Ła-
skawy książę Mieszko dał 
mu do wyboru: albo odejdzie 
i nigdy tu nie wróci, albo zo-
stanie zgładzony. Smok więc 
odleciał, a mieszkańcy odbu-
dowali swoje domy i zagrody 

ze zwierzętami. Smoka już 
więcej na oczy nie widzieli.
Kilka lat później na kamieniu 
upuszczonym przez smoka 
wyrosła sosna, która rośnie 
tam do dziś. 1000 lat później 
kamień dostał nazwę Wielki 
Kamień pod Sosną.

 v Piotr Horoszko 
kl. III b, Szkoła Podstawowa 

w Tenczynku 
rok szk. 2018/2019

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach  
poszerzyła swoją ofertę o kody dostępu do książek online

Galeria Bronowice zaprasza do 
nowo otwartej księgarni Liber

Galeria Bronowice nie zwalnia tempa nawet w okresie pandemii. 
W ostatnim czasie w centrum handlowym otwarta została się księgarnia 
Liber, która oferuje swoim klientom premierowe tytuły, największe be-
stsellery, ale również literaturę prawną, podręczniki szkolne czy książki 
kucharskie. To nie koniec nowości - swój salon powiększyła i przeniosła 
do nowej lokalizacji marka  Varma. 
W dobie pandemii niezwykle 
ważne jest, aby centra han-
dlowe wdrażały dzia łania 
marketingowe zgodne z ocze-
kiwaniami k lientów, które 
w da lszej kolejności pro-
wadzą do zwiększenia od-
wiedzalności. Galeria Bro-
nowice skutecznie realizuje 
te cele, skupiając się również 
na regularnym powiększaniu 
oferty usługowo-zakupowej. 
W krakowskim centrum han-
dlowym niedawno została 
otwarta księgarnia Liber. To 
miejsce, w którym miłośnicy 
czytania mogą znaleźć niemal 
każdy gatunek literacki we 
wszystkich dostępnych for-
matach: książki w formie pa-
pierowej, audiobooki czy wy-
dania kieszonkowe. Marka 
posiada w ciągłej sprzedaży 
nie tylko tytułu takich au-
torów, jak Harlan Coben, 
J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, 
Stephen King czy Remigiusz 
Mróz. Księgarnia oferuje 
również poradniki, biografie, 
podręczniki szkolne, a nawet 
książki kucharskie. Do dys-
pozycji czytelników została 
również oddana sekcja po-

święcona tytułom, dla których 
ustalono już datę wydania. 
Lokal znajduje się na po-
ziomie 0 i zajmuje niemal 124 
m kw. powierzchni.
To nie koniec zmian w Galerii 
Bronowice. Powiększony lokal 
otworzyła tu ponownie marka 
Varma, posiadająca w swojej 
o f e r c i e  o d z i e ż  d a m s k ą 
i męską, obuwie oraz galan-
terię - salon o powierzchni 
450 m kw. znajduje się na po-
ziomie +1.
- Stawiając na rozwój na-
s z e g o c e nt r u m i  r ó ż n o -
rodność oferty, staramy się 

zaproponować klientom to, 
czego w danej chw i l i po-
trzebują. Dostosow ujemy 
się przy tym do dynamicznie 
zmieniających się oczekiwań 
konsumentów, stąd w naszej 
ofercie kolejne lokale i usługi. 
Otwarcie księgarni Liber oraz 
powiększenie salonu odzie-
ż owego Varma doskona le 
u z u p e ł n i a  n a s z ą  of e r t ę . 
Dzięk i temu nasi k l ienci 
mogą skorzystać z jeszcze 
większego spectrum możli-
wości i usług - mówi Alek-
sandra Rzońca, Dyrektor Ga-
lerii Bronowice.
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Złota polska jesień w garderobie zimową porą - dlaczego nie? 
Dojrzała żółć opadających liści, soczysta czerwień jarzębiny, głęboka zieleń lasów iglastych, które w Polsce można spotkać od 
Bałtyku po góry – to kolory jesieni, które niezmiennie opierają się trendom i powracają co roku. Warto po nie sięgnąć szczególnie 
wtedy, gdy aura za oknem nie przypomina złotej jesieni. Dlaczego? Już podpowiadamy!
W terapeutyczną moc kolorów można wierzyć lub nie, ale faktem 
jest, że mają one wpływ na nasze postrzeganie otoczenia. A skoro 
jest ono teraz monotonne, nawet podstawowe i zgaszone barwy 
wyróżniają się na jego tle. Mowa oczywiście o kolorach „złotej 
polskiej jesieni".

Barwna przyjazność i siła
Zgodnie z wciąż popularną teorią o typach urody jako porach 
roku, wspomniane kolory przypisuje się „jesieni”. – Prawda jest 
jednak taka, że pasują każdemu. Wszystko zależy od odcienia, 
jaki wybierzemy. Te nieco chłodniejsze będą doskonale pasować 
do typu „lata”, jaśniejsze do „wiosny”, a najbardziej intensywne 
i głębokie do „zimy”. Oczywiście ma to znaczenie głównie w kon-
tekście górnych części garderoby, czyli bluzek, swetrów, koszulek 
i szalików – opowiada stylistka związana z KiK i dodaje: nie ma 
natomiast znaczenia wiek czy płeć. Dlaczego? Bo nie wygląda 
się w nich ponuro, nie wyostrzają zanadto rysów twarzy (a więc 
i nie postarzają), są ciepłe oraz przyjazne wizualnie (nie męczą 
wzroku). W tym tkwi zarówno ich siła, jak i uniwersalność.

Musi być ciepło!
Nie trzeba przy tym wcale upierać się na to, by całkowicie pozbyć 
się z " jesiennej" garderoby czerni czy szarości. – To również 
bardzo uniwersalne kolory i, nie ma się co oszukiwać, są prak-
tyczne. Buty, dżinsy czy materiałowe spodnie lub spódnice, 
a nawet podkoszulki w takich barwach są świetną bazą. Sweter 
w kolorze dojrzałej dyni zestawiony z klasycznymi czarnymi 
rurkami, brązowymi sztybletami i odrobiną złota w postaci bi-
żuterii to bardzo prosty i wygodny zestaw, którego z całą pew-
nością nie można nazwać „szaroburym” – radzi ekspertka KiK.
Poza swetrami, zimową aurą szczególnie dobrze sprawdzają się 
też wszelkiego rodzaju kamizelki czy kardigany bez rękawów, 
które nie krępują ruchów, a potrafią przy tym świetnie ogrzać. 
Można je włożyć i do dzianinowej ołówkowej spódnicy, i do 
spodni, na golf lub rozpinaną koszulę czy podkoszulek z długimi 
rękawami. To świetny patent na ożywienie stonowanej garderoby, 
jeśli oczywiście wybierzemy kamizelkę w żywym kolorze.

Klasyczne tło lub kolorowy wyróżnik
Do tak wyrazistych kolorów znakomicie pasują klasyczne do-
datki. – Kapelusze, czapki, sztyblety czy śniegowce w kolorze 
uniwersalnej czerni i brązu komponują się dobrze z każdym 
z " jesiennych" (i nie tylko) odcieni, a ich fason sprawdzi się za-

równo w przypadku spódnic, jak i spodni, krótkich kurtek czy 
długich płaszczy - wylicza stylistka KiK. Można jednak podejść 
do nich od drugiej strony – jeśli musztardowy golf czy czerwona 
kurtka to dla nas „za dużo”, zaszalejmy właśnie z dodatkami. 
Ciepła czapka w słonecznym odcieniu, pluszowa torebka w od-
ważny wzór cętek i o stonowanym, brązowym kolorze, soczyście 
pomarańczowa chustka zawiązana na pasku skórzanej torby nie 
zwracają tak uwagi, jak marchewkowy płaszcz do ziemi, ale wciąż 
„podkręcają” nawet najbardziej prostą stylizację.

Muśnięcie słonecznym promieniem
Kropką nad „i” jest oczywiście biżuteria. – W tej kwestii zde-
cydowanie lepiej sprawdza się złoto, ale też kolorowe, duże ka-
mienie. Zima to świetny moment na noszenie masywnych na-

szyjników, dużych kolczyków, grubych bransolet czy licznych 
pierścionków. Chodzi o to, by biżuteria była widoczna na tle 
mięsistych swetrów, kurtek i płaszczy – cieniutkie i delikatne 
łańcuszki mogą „zniknąć” w połączeniu z nimi – tłumaczy eks-
pertka KiK i dodaje: nie obawiajmy się nosić jesiennych kolorów 
zimą. Te stylizacje wciąż będą prezentowały się pięknie! W końcu 
"polska złota jesień" to jeden z piękniejszych okresów w roku!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

WRASTAJĄCE PAZNOKCIE - KLAMRY

Przyczyny wzrastania paznokci:

• nieprawidłowe skracanie, w tym wycinanie bocznych 
fragmentów płytki, tzw. obcinanie na okrągło

• buty na wysokich obcasach, z wąskimi czubkami, zbyt 
dopasowane lub zbyt luźne

• zaburzenia wzrostu paznokcia, uszkodzenia mechaniczne

• często niekontrolowany wzrost po zabiegu chirurgicznego 
usunięcia fragmentu lub całej płytki paznokcia

• predyspozycje genetyczne (budowa paznokcia)

• deformacje stóp

• nagły przyrost masy ciała np. w ciąży

• złe nawyki higieniczne

• nadpotliwość stóp

• nadwaga

Objawy:

• podczas chodzenia, odczuwany jest dyskomfort w postaci nieprzy-
jemnego bólu, który nasila się bardziej w obuwiu z wąskimi czubkami 

lub podczas ucisku palca

• lekkie zaczerwienienie wału paznokciowego w miejscu, gdzie paznokieć 
zaczyna uciskać coraz bardziej

• naruszenie ciągłości skóry i pojawienie się małej rany. Związane jest to 

z dużą bolesnością, przy większym ucisku może pojawić się krew

• jeśli nadal nie są podjęte kroki w celu usunięcia wrastającego fragmentu, 
pojawia się tzw. „ dzikie mięso”, niejednokrotnie ropiejące i bolesne

Jak możemy pomóc:

• zakładanie klamer ortonyksyjnych na powierzchnię paznokcia, których 
zadaniem jest ciągnięcie paznokcia ku górze, co uwypukla go i uniemoż-
liwia dalsze wrastanie

W Instytucie Urody Elf dysponujemy różnymi klamrami, które możemy 
dopasowywać indywidualnie do istniejącego problemu.

Nie na każdy problem wrastającego paznokcia jest jedna klamra. Dobór 
odpowiedniej jest kluczowym elementem. Mając różne klamry ortonyk-
syjne, możemy podejść indywidualnie do problemu. Niestety większość 
z nas przychodzi do gabinetu, gdy stan jest zaawansowany i niekiedy 
wymaga interwencji lekarza. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na 
profilaktykę stóp i wczesną reakcję na jakiekolwiek dolegliwości. Tak, aby 
bezbólowo i skutecznie korygować wrastanie. Czas jaki potrzebujemy do 
pozbycia się problemu to od 1 miesiąca do nawet roku, gdyż paznokcie 
u stóp rosną bardzo wolno.

Jeżeli czujesz bolesność czy jakiekolwiek nieprawidłowości w obrębie 
płytki paznokciowej, zgłoś się do naszych specjalistów na bezpłatne 
konsultacje. Dowiesz się, jak prawidłowo pielęgnować stopy i paznokcie, 
zakupisz specjalistyczne produkty, będziesz mógł/a rozpocząć terapie 
w kierunku zdrowych stóp i paznokci.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE PODOLOGICZNE - CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PODOLOGICZNEGO

Wrastający paznokieć - jest to stan, w którym twarda tkanka paznokcia, naruszyła ciągłość miękkiej 
tkanki (w tym przypadku to boczny wał paznokcia), stając się dla niego ciałem obcym, co wywołuje 
pojawienie się mechanizmów obronnych w postaci wrażliwości na dotyk, stanu zapalnego, zaczerwie-
nienia i dolegliwości bólowych. 

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży

Wszystko o stopach i paznokciach 
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Rok 2020 z folklorem i kulturą ludową
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” od lutego do końca listopada 2020 roku w ramach dotacji otrzymanej w otwartym kon-
kursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2020 roku realizował zadanie pn. Rok 2020 z folklorem i kulturą 
ludową. Choć koronawirus pokrzyżował wiele naszych zespołowych planów, to przez te wszystkie miesiące nie ustawaliśmy 
w działaniach. Od lutego nasi tancerze otrzymywali drogą mailową od naszych instruktorów solidną dawkę ćwiczeń wokalnych 
i tanecznych oraz utrwalali w warunkach domowych nasze zespołowe układy. Efekty swojej pracy prezentowali wysyłając 
do nas filmiki, na których widać, że dzielnie ćwiczą: na tarasie, w salonie i w ogrodzie. Nasi tancerze korzystali również z lekcji 
tanecznych zaproponowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S Hadyny oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
W tym trudnym czasie członkowie zespołu na zaproszenie 
przyjaciół z Zespołu Pieśni i Tańca „Łódź”, wzięli udział we 
wspólnym projekcie tanecznym, czego efektem jest „Kwaran-
tannowa Rokiczanka”, fragment do obejrzenia pod linkiem 
https://tiny.pl/7sxg2
Ponieważ zaplanowane przez nas koncerty nie mogły się 
odbyć postanowiliśmy promować nasz piękny folklor i Gminę 
Liszki w sieci tworząc kanał na YouTube link: https://bit.ly
/3hCXMUo na którym pojawiły się filmy z koncertów i kon-
kursów w których braliśmy udział.
 Na przełomie czerwca i lipca wzięliśmy udział w XII Mię-
dzynarodowym Konkursie Internetowym DIGI – TA-
LENTY LATO 2020, którego organizatorem była Fun-
dacja Inicjatywa w ramach projektu Kalejdoskop Talentów. 
Udział w konkursie, choć w formie wirtualnej okazał się 
wspaniałą okazją do promocji naszej gminy i zespołu. Tym 
razem talent naszych młodych tancerek i tancerzy doceniło 
międzynarodowe jury. W konkursie wzięły udział zespoły 
z różnych krajów. Grupa Reprezentacyjna naszego zespołu 
została laureatem I stopnia, co oznacza, że zajęła I miejsce 
w konkursie w swojej kategorii wiekowej a Młodsza Grupa 
Reprezentacyjna zajęła w konkursie II miejsce, otrzymując 
dyplom laureata II stopnia w swojej kategorii wiekowej.
Nasze prezentacje wysłane na konkurs można obejrzeć pod 
linkami: https://bit.ly/3f82N5K, https://bit.ly/3gxBmlS
W drugiej połowie sierpnia udało nam się wrócić na salę 
i znów zobaczyć na żywo roześmiane buzie naszych młodych 
tancerzy i tancerek, którzy w pełnym składzie z zapałem 
ruszyli do tańca uczestnicząc w wakacyjnych warsztatach 
tanecznych. Zajęcia prowadzone były przez naszych instruk-
torów, a także zaproszonych nauczycieli tańca Paulinę i Łu-
kasza Kopyto specjalizujących się głównie w polskich tańcach 
narodowych i regionalnych, ale prezentujących także tańce 
towarzyskie i tańce innych krajów. Paulina i Łukasz są tan-
cerzami mistrzowskiej klasy tanecznej, są też wielokrotnymi 
Mistrzami Polski oraz laureatami pierwszych miejsc kon-
kursów polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej. 
Podczas zajęć dzieci i młodzież doskonaliła swoją technikę 
taneczną, uczyła się oberka i kujawiaka a także poznawała 
nowe elementy i figury taneczne.
We wrześniu ruszyliśmy z naborem do zespołu i zajęciami 
pełną parą, oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. 
Szlifowaliśmy stare układy, a także zaczęliśmy pracę nad 
nowym programem. Było to możliwe dzięki Wójtowi Gminy 
Liszki Pawłowi Misiowi oraz ogromnej życzliwości Druhów 
z OSP Ściejowice, którzy przygarnęli nasz zespół i umoż-
liwili nam realizowanie zajęć w remizie OSP w Ściejowicach. 
Bardzo gorąco dziękujemy Wam, Panowie i liczymy na dalsza 
współpracę. 
W terminie 2-3.10.2020 r. reprezentanci Zespołu Pieśni 
i Tańca "Ziemia Lisiecka", mieli ogromną przyjemność i za-
szczyt uczestniczyć w ceremonii wręczania medali podczas 
Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżowców w slalomie 
kajakowym Kraków 2020 na Kolnej. Nasi tancerze pięknie 
prezentowali się w strojach regionalnych dumnie reprezen-
tując Gminę Liszki.
6 października 2020 r. Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemia Lisiecka otrzymało Wyróżnienie Starosty Krakow-
skiego za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz spo-
łeczności lokalnej w roku 2019 w dziedzinie kultury i sztuki.
Niestety rosnąca ilość zachorowań w Polsce i głos rozsądku 
zadecydował o tym, że w połowie października podjęliśmy de-
cyzję o przeniesieniu ponownie zajęć zespołowych do świata 
wirtualnego nie zwalniając oczywiście tempa. Wszystkie 
dzieci i młodzież pod czujnym, „wirtualnym okiem” naszych 
instruktorów ćwiczą w domu i wciąż zbierają plony swojej 
pracy. Na początku listopada zgłosiliśmy nasz zespół do Kon-
kursu Pieśni Patriotycznej „Moja mała i duża ojczyzna” od-
bywającego się w Krakowie ramach Ludowych Echów Kur-
dwanowa Odsłona Wirtualna i zostaliśmy jego laureatem.
Pary turniejowe natomiast dzięki dotacji z Gminy Liszki, 
a także wsparciu f inansowemu LGD Blisko Krakowa 
w ramach konkursu „Patronat Skarby Blisko Krakowa 
2020” od października do końca listopada pary turniejowe 
uczestniczyły w warsztatach tanecznych ćwicząc na sali pod 
czujnym okiem Pauliny i Łukasza Kopyto przygotowując się 
do nowego sezonu turniejowego w 2021 roku. Podczas zajęć 
nasza młodzież szlifowała technikę taneczną oraz wyraz ar-
tystyczny. Instruktorzy opracowali również dla naszych par 
nowe choreografie. Był to czas intensywnej, ale bardzo przy-
jemnej i wartościowej pracy.

W ramach dotacji otrzymanej w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2020 roku 
udało nam się również uzupełnić naszą garderobę o 10 par 
butów tanecznych, 2 krakowskie bluzki dziewczęce i 2 ko-
szule chłopięce, 4 spódnice, 3 kaftany i 2 czapki krakowskie 
oraz 8 kamizelek spiskich.
Choć rok był bardzo ciężki, udało nam się przetrwać w nie-
zmienionym składzie i zdobyć nagrody. Pomimo wielu trud-
ności jesteśmy mocniejsi, silniejsi i gotowi do dalszego dzia-
łania na rzecz naszej małej ojczyzny.
Dotacja, którą otrzymaliśmy z Gminy Liszki pozwoliła ze-
społowi działać na najwyższym poziomie pod okiem fa-
chowców takich jak Adrianna Raduszewska, która od lat 
jest w naszym zespole nauczycielem śpiewu i akompaniatorem 
oraz Pauliny i Łukasza Kopyto, którzy latem i jesienią popro-
wadzili dla naszych tancerzy warsztaty taneczne.

Krótka prezentacja fotograficzno - filmowa  
z realizacji projektu pod linkiem https://tiny.pl/7smh8
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy 

Liszki.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Liszki Pawłowi Misiowi za 
wsparcie działalności Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Li-

siecka w roku 2020
Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka

 v www.liszki.pl
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RADOSNY TENCZYNEKRok 2020 minął, z zaciekawieniem i otwartością 
czekamy na to co przyniesie nowy 2021 rok

Minął pierwszy rok działalności FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT. Chcie-
libyśmy podzielić się z Wami podsumowaniem minionego już roku 2020. 
Na tenczyńskiej, leśnej polanie pani Ania i jej 
konie pojawiły się 01 kwietnia 2020 roku. 
Zapewne wielu z Was pamięta, że polana 
jeszcze rok temu była pusta. W ciągu kilku 
miesięcy powstały stajnie dla 14 koni i 4 drew-
niane wiaty chroniące konie przed deszczem, 
wiatrem i śniegiem. Przygotowane zostało 8 
pastwisk - 6 stałych i 2 mobilne, gdzie z so-
czystej trawy i przestrzeni do zabawy korzy-
stają czterokopytni mieszkańcy Radosnego 
Tenczynka. 
Dwa podniszczone kontenery budowlane zo-
stały wyremontowane i zaadaptowane na sio-
dlarnie. Z metalowego garażu i drewnianego 
stoiska bazarowego powstały paszarnie, 
w których pani Ania każdego dnia przygo-
towuje zróżnicowane posiłki dla koni. 
Na przestrzeni minionego roku pod opiekę 
Fundacji trafiły dwie kozy - Doly i Alinka, 
dla których powstał specjalny wybieg i drew-
niany domek. Dla kotów zbudowaliśmy 2 ko-
ciarnie, a dla psów duży kojec z ciepłą budą 
i legowiskiem. 
To wszystko, to zaledwie część wykonanej 
przez ten rok pracy….
Lato pożegnaliśmy wspaniałym eventem cha-
rytatywnym  na rzecz Fundacji. Wydarzenie 
było udane i pełne atrakcji, wypełnione kon-
certami i pokazami konnymi. Byliśmy szczę-
śliwi i dumni, że mogliśmy to co potrafimy dać 
naszym gościom.
Dla rodzin z dziećmi w okresie letnio - je-
siennym organizowane było kucykowe nie-
dziele, podczas których pani Ania oprowa-
dzała gości po Radosnym Tenczynku, opo-
wiadała o zwyczajach koni i naszej działal-
ności. Najmłodsi goście mogli pojeździć na 
kucyku. Wolontariusze zadbali o dobrą at-
mosferę, organizację i bezpieczeństwo kucy-
kowych spotkań.
Latem odbyła się akcja zbiórki karmy dla psów 
i kotów przez działkowców, dzięki której nasze 
psy i koty mają pełne brzuszki.
W drugiej połowie roku, dzięki pomocy i za-
angażowaniu wspaniałych ludzi, w tym czy-
telników Gwarka, udało nam się uratować dwa 
konie. W akcji ratunkowej, trwającej zaledwie 
kilka tygodni zebraliśmy pieniądze na ich 
wykup od handlarza. Od momentu, w którym 
obie klacze znalazły się w fundacji diame-
tralnie zmieniło się ich życie. Zostały objęte 
opieką i bezinteresowną troską. Jedna z nich 
kilka miesięcy później została objęta opieką 
adopcyjną przez cudowną rodzinę, która 
w każdej wolnej chwili odwiedza ją w Ra-
dosnym Tenczynku. Pracuje i spędza z nią 
czas. Co niezmiernie nas cieszy i wzrusza, bo 
klacz zmieniła się nie do poznania. Z odrzu-
conego, zastraszonego i apatycznego zwie-
rzaka w szczęśliwą, radosną i dumną klacz.  
Oba koniki robią duże postępy, są szczęśliwe, 
bezpieczne i wracają do zdrowia.

W grudniu ruszyła akcja: „Konie piszą list 
do świętego Mikołaja”, w której każdy mógł 
stać się świętym Mikołajem, dla któregoś 
z koni, będących pod opieką fundacji. Dzięki 
tej akcji konie dostały wiele wspaniałych pre-
zentów- od ciepłych derek po słodkie i zdrowe 
lizawki. Cudownie było widzieć Wasz odzew 
i zainteresowanie. Budujące jest to jak wielu 
z Was cieszy dawanie bezinteresownej dobroci 
- dziękujemy.
Z zachowaniem wszystkich Covidowych 
zasad, barwni kolędnicy na swych rumakach 
27 grudnia 2020 roku odwiedzili miesz-
kańców Tenczynka z kolędą i serdecznymi 
życzeniami.
Zdając sobie sprawę z wielkiego talentu pla-
stycznego i nieskończonej kreatywności dzieci 
zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy z na-
grodami, by docenić ich zdolności i umilić ten 
trudny pandemiczny czas. 
W ciągu ostatniego roku zmieniło się wiele. 
Ta ogromna i niemal niemożliwa praca nie 
zostałaby wykonana bez wolontariuszy, którzy 

pomagają nam realizować marzenia i tworzyć 
to wyjątkowe miejsce, w którym zmieniamy 
życie zwierząt na lepsze, a każdy człowiek jest 
mile widziany. 
Z niecierpliwością i ciekawością czekamy na 
to co przyniesie nam nowy 2021 rok. Mamy 
wiele planów i marzeń. Jednym z naszych 
celów jest stworzenie wspierającej się społecz-
ności, chcącej poprzez wspólną pracę tworzyć 
pełne dobroci, radości i miłości miejsce - Ra-
dosny Tenczynek - ostoję, w której każdy po-
czuje się dobrze. 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą 
adopcji - stacjonarnej i wirtualnej. Wiele koni 
potrzebuje swojego ludzkiego przyjaciela - stań 
się nim! O adopcji naszych koni przeczytaj 
w pierwszym poście na facebooku Fundacji: 
@fundacjatenczynek.

Konkurs 
plastyczny

Zakończył się konkurs plastyczny 
o nazwie „Mój przyjaciel - koń”. Do 
fundacji trafiło wiele cudownych, dzie-
cięcych prac. Organizatorzy musieli 
dokonać trudnego wyboru. Zachwyciła 
nas kreatywność dzieci i różnorodność 
wykonanych dzieł.
W każdej kategorii jest jeden zwycięzca i trzy wy-
różnienia. Zwycięzcami konkursu są:
I. W kategorii wiekowej do 10 lat: 1 miejsce - Gosia 
Wąsikiewicz, wyróżnienia: Lena Kwapisz, Krzyś 
Pomierny, Greta Dziewońska.
II. W kategorii wiekowej od 10 lat: 1 miejsce Julia 
Lipik, wyróżnienia: Tosia Szwarc, Maja Matęga, 
Weronika Wąsikiewicz.
Zapraszamy dzieci po zasłużone nagrody. Już wiosną 
w Radosnym Tenczynku zostanie zorganizowana 
wystawa wspaniałych, konkursowych prac a już teraz 
można oglądać zdjęcia prac na naszym Facebooku.

Walentynki 
w Radosnym Tenczynku
14 lutego specjalnie dla zakochanych, poszukujących 
miłości, a przede wszystkich tych, którzy kochają konie 
zostanie zorganizowana sesja zdjęciowa w Radosnym 
Tenczynku. Zdjęcia, z pięknym i majestatycznym zwie-
rzęciem jakim jest koń, wykona wspaniała i profesjo-
nalna pani fotograf: Agata Tynka. Dochód ze sprze-
danych zdjęć zostanie w całości przekazany na realizację 
celów statutowych FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT. 
Zapisy na sesję będą przyjmowane telefonicznie lub ma-
ilowo.

Więcej informacji na temat sesji  
na facebooku fundacji od 01.02.2021 roku. 

https://www.facebook.com/fundacjatenczynek 
e-mail: 4miloscidozwierzat@gmail.com • tel: 792 977 009

Zdjęcia Pani Agaty można obejrzeć tutaj:  
https://www.facebook.com/tynka.fotografia 
ZAPRASZAMY- SPĘDŹ Z NAMI WALENTYNKI!
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Jak często zmieniasz gąbkę do naczyń? Zdecydowanie za rzadko!
Sięgamy po nią częściej niż nam się wydaje. Nie zdetronizowała jej nawet zmywarka, która gości w wielu 
polskich domach. Kiedy trzeba umyć na szybko sztućce, wytrzeć blat albo wyczyścić mocniej zabrudzone 
powierzchnie, gąbka do naczyń nie ma sobie równych. Prawdziwa bohaterka – poręczna, przydatna i wie-
lofunkcyjna. Czy jednak traktujemy ją właściwie i wymieniamy na świeżą, kiedy trzeba? 
Zazwyczaj pod zlewem, w kuchennej szafce, 
mamy mały magazyn środków i akcesoriów do 
sprzątania. Wśród różnego rodzaju kolorowych 
butelek i kartoników, znajduje się pakiet gąbek 
do mycia naczyń. Czystych, świeżych, jeszcze 
bez odkształceń. Niestety mimo kilku zapa-
sowych sztuk, zazwyczaj nie wymieniamy 
zużytych zmywaków regularnie, czekając 
do momentu, w którym ten zacznie brzydko 
pachnieć i straci swój pierwotny kształt. Dla-
czego tak robimy? Czasem z zabiegania, czasem 
z przyzwyczajenia. Brakuje nam także wiedzy 
na temat tego, co znajduje się we wnętrzu gąbki, 
a jest tego całkiem sporo…

Gąbka – siedlisko miliardów bakterii
O tym, że bakterie egzystują w naszych domach, 
wie każdy. Dlatego sprzątamy skrupulatnie ła-
zienkę i dokładnie czyścimy kuchnię. Jednak, 
jak dowodzą badania, to nie deska toaletowa 
jest największym siedliskiem drobnoustrojów, 
ale… gąbka do mycia naczyń. Wilgotny, ciepły 
i mięsisty materiał o porowatej strukturze to 
doskonałe miejsce do ich rozwoju. Pochodzą 
przede wszystkim z żywności, powierzchni me-
blowych, naszej skóry czy odzieży.
Ile drobnoustrojów znajduje się na jednej gąbce? 
Niemieccy uczeni z Uniwersytetu w Fur-
twangen w 2018 roku przeprowadzili badania 
mikroskopowe na 14 gąbkach do zmywania, 
pobranych od mieszkańców uzdrowiskowego 
miasteczka Villingen-Schwenningen. Analiza 
materiału DNA i RNA wykazała, że na centy-
metrze sześciennym gąbki do naczyń żyło aż 
54 miliardy bakterii pochodzących z 362 ga-
tunków! Znalazły się tam drobnoustroje, które 
żyją w ludzkich jelitach i nie stanowią zagro-
żenia dla zdrowia człowieka – Enterobacter 
cloacae, ale także te niebezpieczne, jak pałeczka 
zapalenia płuc czy gronkowiec złocisty. Zaob-
serwowano także bakterie Moraxella osloensis, 
które występują w naturze i odpowiadają za nie-
przyjemny, zatęchły zapach wydobywający się 

z pralki, jak i woń zmy-
waków, które dawno 
nie były wymieniane.

Wymieniaj, nie 
odkażaj!

Świadomość groma-
dzenia się bakterii 
w akcesorium do czysz-
czenia sprawia, że nie-
które panie domu co 
jakiś czas poddają je 
odkażaniu, gotując je, 
piorąc lub podgrze-
wając w mikrofalówce. 
Niestety żadna metoda 
nie jest skuteczna, bo 
jak podkreślają naukowcy – odkażanie maksy-
malnie redukuje do 60% bakterii, jednocześnie 
zwiększając odporność niektórych szczepów, co 
w konsekwencji prowadzi do szybkiego namna-
żania tych ostatnich. Co zatem robić? Najlepszą 
metodą jest regularna, cotygodniowa wymiana 
zmywaka na czysty. Mając świadomość potrzeby 
częstej wymiany gąbek do naczyń warto roz-
ważyć wybór ekologicznych produktów – wy-
konanych np. z celulozy.
– Gąbka kuchenna to produkt niemalże 
pierwszej potrzeby, który wykorzystujemy 
nie tylko do mycia naczyń, ale także innych 
zadań domowych. Aby te czynności były hi-
gieniczne, ale także ekologiczne, stworzy-
liśmy produkt przyjazny naturze. Zmywak 
celulozowy z kolekcji Paclan For Nature jest 
miękki i wygodny w użytkowaniu, ale jego 
największą zaletą jest proekologiczny skład – 
został wytworzony z materiałów naturalnych 
lub odzyskanych w procesie recyklingu. Pianka 
powstała z celulozy, a warstwa ścierająca – fibra 
sisal – z włókien agawy i przetworzonych bu-
telek PET – opowiada Marta Krokowicz, Brand 
Manager marki Paclan.

Niepozorna gąbka do naczyń to tykająca 
„bomba” z bakteriami. Nie czekajmy z wymianą 
na nową do czasu, kiedy powierzchnia ścierająca 
będzie w kiepskim stanie i pojawi się stęchła 
woń. Wymieniajmy ją co tydzień – to dobre 
dla naszego samopoczucia i przede wszystkim 
zdrowia.

 v www.paclan.pl 
www.facebook.com/paclanpl/ 

www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl

Przedszkolaki z Tenczynka w Akcji  

"WNUCZKA, WNUCZEK  
EDUKUJE - BABCIA,  

DZIADEK SIĘ STOSUJE"
Wspólnie z przedszkolakami realizujemy 
projekt edukacyjny „WNUCZKA, WNUCZEK 
EDUKUJE — BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!".  
To wspólne działania Policji oraz Kuratorium 
Oświaty w Krakowie adresowane do dzieci 
szkolnych, ale także przedszkolaków. 
Dzięki naszej Policji otrzy-
mal iśmy specja lne kar t y 
z wierszem ostrzegającym 
nasze Babcie i Dziadków 
przed oszustami. 
Dzieci wykonały na nich 
piękne rysunki i wraz ze 
spec ja lnym przesłan iem 
zawartym w wierszu prze-
k az a ł y  s woim Babc iom 
i Dziadkom z okazji ich 
święta. 
Troska o naszych najbliż-
sz ych to nasza wspólna 
sprawa. Nawet małe przed-
szkolaki o tym wiedzą. 

Przedszkole Samorządkowe w Tenczynku 
www.przedszkoletenczynek.com

KĄCIK KULINARNY

Bataty pieczone z serem feta
Niedawno stwierdzono u mnie insulinooporność (na razie 
stadium początkowe), więc zmieniła się też i moja dieta. Więcej 
tu będzie się pojawiać takich przepisów, ale czy to źle – nie. 
Zdecydowanie nie, będzie zdrowiej i smacznie bardzo. Cały czas kocham jeść, 
kocham gotować – tylko teraz będzie trzeba bardziej kombinować.
Zaczynamy od przepisu na 
przepyszne i przesmaczne, 
moje ukochane bataty.
Tak przygotowane batat y 
miałam pewnego dnia w pracy 
na obiad. Do tego jeszcze 
była miska z sałatą. To co, 
zaczynamy?

Bataty pieczone  
z serem feta 
• 1 batat (taki średniej 

wielkości) + łyżeczka 
oliwy

• 10 dkg sera feta
• 1 łyżka śmietany 12%
• 1/2 ząbka czosnku  

( jeśli nie lubisz 
surowego, daj suszony, 
ew. granulowany)

• 1/2 łyżeczki mielonego 
pieprzu

• pestki z granata

Rozgrzewamy piekarnik do 
180 C z funkcją grilla (będzie 
szybciej).

Batat y obieramy, k roimy 
w plastry, układamy na pa-
pierze do pieczenia i bardzo 
c ienko smar ujemy ol iwą , 
wstawiamy do piekarnika 
i pieczemy pod grillem, około 
10-12 minut (może się okazać, 
że będzie trzeba je piec dłużej 
– przepraszam, ale ja to robię 
na oko :) Patrząc jak bataty się 

pieką – będą dobre, gdy gładko 
w batata wejdzie widelec. Co 
k i lka minut sprawdź, czy 
bataty się za bardzo nie przy-
piekają. Mnie się raz zdarzyło, 
że zrobiłam cienkie plasterki 
i je spaliłam : ( więc tu trzeba 
uważnie.

W  m i s e c z c e  d o k ł a d n i e 
mieszamy fetę ,  śmietanę 

i czosnek oraz pieprz. Wy-
ciągamy bataty, przekładamy 
na talerz i na każdym plasterku 
układamy po łyżeczce naszego 
sera, posypujemy pestkami 
z granata.

Ja tak przygotowane bataty 
zapakowałam, a w pracy od-
grzałam w mikrofalówce. Były 
znakomite!

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

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

BBiiuurroo NNiieezzaalleeżżnneeggoo KKoonnssuullttaannttaa ww KKrrzzeesszzoowwiiccaacchh
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)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu
uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

MMEETTAAMMOORRFFOOZZAA ZZ BBIIUURREEMM OORRIIFFLLAAMMEE
Podejmij z nami wyzwanie i zmień swój styl
życia z Biurem Oriflame.
Jeśli chcesz zgubić kilka kilogramów do wiosny,
to zapraszam do naszego zespołu "Metamorfoza
z SuperShakè m".
SuperShake to zbilansowany, pełnowartościowy
posiłek opracowany naukowo, aby zaspokoić
głód i zapewnić stały przypływ energii. Każda
porcja jest bogata w białko i błonnik, zawiera
zdrowe tłuszcze oraz 23 niezbędne witaminy i minerały. Bardzo łatwy
w przygotowaniu, można go zabrać do pracy jako posiłek.

Nie zawiera glutenu, bez GMO, nie zawiera słodzików i cukrów,
zarejestrowany w Vegan Society. Jest to nowy, zrównoważony sposób

na utratę wagi i utrzymanie jej!
Nie czekaj do wiosny! Już dzisiaj umów się na analizę

składu masy ciała i odbierz pakiet startowy.



9Informacje, Reklamy

Edukacja w czasach pandemii
 „Szanowna Pani, pani syn nie odrobił kolejnego za-
dania...” „Mamo! Znowu dostałam jedynkę, a nie wiem 
za co!” „Dzisiaj znowu w trakcie lekcji przerwało mi in-
ternet, a miałem klasówkę!”
To tylko niektóre z haseł, które 
obecne są w polskich domach 
w czasie nauczania zdalnego. 
Być może są rodzice, którzy 
panują nad lekcjami (i ocenami) 
online, ale chyba większość ma 
z tym problem. Zwłaszcza jeśli 
chodzi o tych rodziców, którzy 
pracują. I pewnie jest to od-
wrotnie proporcjonalne do 
wieku ucznia – czym młodszy, 
tym więcej zaangażowania ro-
dziców wymaga. Szkoła prze-
niosła się do domów, ale nie-
stety bez nauczycieli. Bardzo 
często, jeśli rodzice nie uczą 
się razem z dziećmi, to po 
prostu nie ma nauki. I wcale 
nie bierze się to z lenistwa 
dzieci, co raczej z problemów 
z adaptacją do nowej sytuacji. 
Pomijam już fakt, że w wielu 
domach po prostu nie jest łatwo 
zapewnić sprzęt kilku osobom 
pracującym na komputerach, 
czy też sprostać wymogom 
edukacyjnym.
W efekcie dzieci tyją i zapadają 
na depresję. Nie potrafią od-
naleźć się w wymogach szkoły, 
„której nie ma”, bo przecież nic 
nie zastąpi realnego kontaktu 
z nauczycielem. Nie wspomi-
nając już o kontakcie z innymi 
uczniami – żartach, wygłupach, 
rozmowach, czy zwykłej obec-
ności. Coraz bardziej uzależ-
niają się o internetu i elek-
troniki. Nie dość, że kilka 
godzin dziennie spędzają na 

lekcjach przed komputerem, 
to jeszcze właściwie mają 
ograniczone wyjścia na świeże 
powietrze. 
Rodzice są sfrustrowani i prze-
męczeni. Ci, którzy boją się ko-
ronawirusa są jeszcze w stanie 
wytłumaczyć sobie edukacyjne 
rozwiązania na ten trudny czas, 
ale co mają zrobić ci, którzy 
patrzą na pandemię innymi 
oczami? Odczuwają złość i iry-
tację. Jeśli dodatkowo ważne są 
dla nich osiągnięcia naukowe 
dzieci, to mogą przeżywać 
obecny czas jako porażkę. Nie 
pomaga w tym chaos w orga-
nizacji pracy wielu szkół, słabe 
łącza internetowe, czasami brak 
zrozumienia ze strony nauczy-
cieli. Wszyscy marzą o po-
wrocie normalności. Bardzo 
trudne jest to, że nie wiadomo, 
kiedy to nastąpi. Każdy z nas 
próbuje poradzić sobie z bez-

radnością. Każdemu teraz po-
trzebna jest nadzieja. I duża 
doza humoru. Może warto 
czasami na to wszystko po-
patrzeć z uśmiechem? Kiedyś 
będziemy o tym opowiadali 
naszym wnukom, a oni nie 
będą dowierzali. A teraz za-
dbajmy o wspólne relacje i sta-
rajmy się pomimo trudności 
utrzymać w dzieciach poczucie 
obowiązku. Jednak nie na siłę 
– z pełną świadomością, że 
na szkolne poprawki jeszcze 
przyjdzie czas.

 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

Poświąteczne porządkowanie domu – prosto i przyjemnie
W domach większości z nas w okresie świątecznym pojawiają się nowe rzeczy. Prezenty, ozdoby, kuchenne drobiazgi i różne 
„przydasie”, które upolowaliśmy podczas przedświątecznych zakupów… To wszystko trzeba gdzieś pomieścić, a miejsca (w prze-
ciwieństwie do przedmiotów) wcale nie przybyło. Jak to zrobić? Oczywiście z głową!
Upychanie różnego rodzaju przedmiotów po kątach, szafkach i szu-
fladach to nie rozwiązanie. Tak samo jak ich niezorganizowana 
„zsyłka” do piwnicy. Nawet najbardziej przepastne pomieszczenie 
gospodarcze nie jest z gumy i w końcu zabraknie w nim wolnego 
miejsca. Poza tym, na dobry początek warto się zastanowić, czy na-
prawdę potrzebujemy tego wszystkiego, a jeśli tak, to czy będziemy 
w stanie łatwo odnaleźć to, co się nam przyda? 

Poświąteczne porządkowanie: trzy kategorie
– „Poświąteczne porządki” zacznijmy od podzielenia przedmiotów, 
które nie mają swojego stałego miejsca w naszym domu na te, 
których nie chcemy i/lub wiemy, że nam się nie przydadzą, te, 
które są nowe i jeszcze nie znaleźliśmy dla nich miejsca i te, które 
z jakichś powodów przestały już mieścić się tam, gdzie „powinny” 
– podpowiada ekspertka związana z marką KiK.
Dla pierwszej kategorii najlepiej znaleźć nowego właściciela, 
w ostateczności wynieść je na śmietnik – możliwie jak najszybciej, 
zanim stracimy zapał do porządków. Co z pozostałymi dwiema 
kategoriami?

Rozejrzyj się
Najpierw trzeba zastanowić się, gdzie mamy wolną przestrzeń, 
którą możemy wykorzystać na przechowywanie. Sporo zmieścimy 

pod łóżkami i na szafach lub pod meblami na wysokich nóżkach. 
Czasem świetnym miejscem może się okazać też skrawek podłogi 
obok kanapy, fotela czy komody. A co dalej?
– We wszystkich tych miejscach łatwo umieścimy różnego ro-
dzaju pojemniki, worki i kosze. Te współczesne są ozdobą samą 
w sobie, do tego kosztują naprawdę niewiele – od kilkunastu do 
kilkudziesięciu złotych w zależności od rozmiaru i materiału, 
z którego są wykonane. Najmodniejsze to obecnie te zrobione 
z naturalnych włókien, trawy morskiej, słomy, sznurka czy wi-
kliny oraz płótna. Znakomicie ocieplają i dodają przytulności 
surowym wnętrzom, dobrze komponują się właściwie z każdym 
innym kolorem i świetnie pasują do niemal każdego stylu – opo-
wiada specjalistka KiK.

 Nieszablonowo, ale praktycznie
Jak wykorzystać pudełka, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. 
Warto jednak przypomnieć, że nadają się nie tylko do tego, by 
ułożyć je na półkach w szafie lub na niej. – „Wieża” ustawiona ma-
lejąco z kilku pudeł w różnych rozmiarach może stać na podłodze 
i służyć jako stolik przy łóżku czy fotelu. Jeśli uważamy, że to mało 
praktyczne rozwiązanie, wybierzmy puf, taboret lub stolik z funkcją 
przechowywania – wylicza dekoratorka KiK i dodaje: pod łóżkiem 

czy w innych trudno dostępnych, wymagających schylania się czy 
wchodzenia na krzesło miejscach, idealnym rozwiązaniem są na-
tomiast pojemniki z uchwytami wykonane z płótna, bo są bardzo 
lekkie, a dzięki temu komfortowe w użytkowaniu.
Do przechowywania różnych drobiazgów przydadzą się drew-
niane organizery i małe komódki. – Można je znaleźć z łatwością 
w różnych sklepach, nie tylko w salonach meblowych. Są wykonane 
z lekkiego materiału i mają niewielkie rozmiary, co w tym przy-
padku jest ogromną zaletą. Nie trzeba ich samodzielnie składać, 
łatwo je przetransportować i znaleźć dla nich miejsce nawet 
w wąskim korytarzu czy rogu pokoju. A cena? Mimo że to właściwie 
małe meble, kosztują tyle, co inne dodatki, więc nasz portfel nie 
powinien zbytnio odczuć takiego dodatku – opowiada stylistka KiK.
Z tymi kilkoma prostymi zasadami poświąteczne porządki mogą 
być naprawdę przyjemne, a przede wszystkim efektywne. Być może 
przy użyciu wyobraźni i kilku przydatnych gadżetów nasze miesz-
kanie naprawdę powiększy swoją przestrzeń do przechowywania!

www.almaspei.pl

NASZ 1%
MA MOC!

KRS 0000 237 645
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Etap odpowiedzialności 
przedłużony do 31 stycznia

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19:
• Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej 

odległości między pieszymi.
• Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach 

publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, 
w przychodni czy w kościele.

• Ograniczona jest działalność galerii handlowych – 
otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy 
z artykułami spożywczymi.

• Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji 
– możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie 
żywności na wynos.

• Ograniczone jest prowadzenie działalności 
hotelarskiej (z wyjątkami).

• Nieczynne są stoki narciarskie.
• Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym 

m.in. teatrów, kin czy muzeów.
• Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, 

dyskotek i innych miejsc udostępnionych do 
tańczenia.

• Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, 
siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).

• Środkami transportu zbiorowego może podróżować 
ograniczona liczba osób.

• W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba 
na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej 
niż 1,5 m.

• W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć 
max. 5 osób.

• Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 – 12.00).

• Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, 
konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć 
okolicznościowych.

• Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać 
się wyłącznie on-line.

• Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem 
granicy i ruchem międzynarodowym.

Powrót do szkół uczniów klas I - III
Powrót uczniów klas I-III do szkół odbył się 18 stycznia 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze 
opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Na-
uczyciele mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia 
koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz 
w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru 
wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opubli-
kowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie wypłacone firmom i pracownikom z Tarczy Anty-
kryzysowej, Finansowej i Pomocowej przekroczyło 170 mld 
zł i uratowało ponad 5 mln miejsc pracy. Polskich przedsię-
biorców wesprą także rozwiązania przewidziane w Tarczy 
Branżowej m.in. zwolnienie ze składek ZUS za listopad, 
ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia 
postojowego w wysokości 2080 zł, dopłata dla przedsię-
biorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, 
w tym umowy zlecenie, dotacja w wysokości do 5 tys. zł 
oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.
Komisja Europejska zatwierdziła założenia Tarczy Finan-
sowej PFR 2.0, która zakłada wypłacenie 13 mld zł dla 
mikro i średnich firm. Polski rząd wesprze finansowo przed-
siębiorców z 38 branż, najbardziej dotkniętych skutkami 
wywołanymi pandemią koronawirusa. Uprawnione firmy 
mogą składać wnioski od 15 stycznia do 28 lutego br.

Szczepienia
Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli 
przeznaczone dla osób, które walczą na pierwszym froncie 
z COVID-19. Są to m.in. pracownicy sektora ochrony 
zdrowia, personel pomocniczy i administracyjny w pla-
cówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy 
społecznej. W kolejnym etapie ze szczepień mogą sko-
rzystać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz za-
kładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuń-
czych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Kolejny krok to 
szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, a w następnym 
kroku zaszczepione zostaną osoby powyżej 70. roku życia 
oraz służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz na-
uczyciele. Rejestracja pacjentów powyżej 70. roku życia roz-
pocznie się od 22 stycznia.
Uruchomiono stronę internetową gov.pl/szczepimysie, 
gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje 
na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest 
również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod 
numerem 989. Trwa także kampania informacyjna pod 
hasłem #SzczepimySię.

 v www.gov.pl

Finał WOŚP wciąż 
31 stycznia

Pomimo przedłużenia obostrzeń 
związanych z pandemią, Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
utrzymuje termin 29. Finału WOŚP, 
czyli 31 stycznia. 

Jurek Owsiak mówi:
G r a ć  b ę d ą  z  n a m i 
wolontariusze z 1362 sztabów 
w Polsce i na całym świecie 
h t t p s : // w w w.w o s p . o r g .
pl /f ina l /sztaby! Centrum 
tego orkiestrowego świata 
stworzymy w samym sercu 
Warszawy, skąd prowadzić 
b ę d z i e m y  t r a n s m i s j ę 
telewizyjną, dzięki której 
poinformujemy o efektach 
zbiórki funduszy na zakup 
nowoczesnych u rządzeń 
medycznych dla oddziałów 
l a r y n g o l o g i c z n y c h 
i  d i a g n o s t y k i  g ł o w y 
https://www.wosp.org.pl /
final/29-final-wosp.
Nasze studio zorganizujemy 
tak jak zrobiła to Telewizja 
Polska organizując zabawę 
sylwestrową (i bez wynajętych 
statystów!) - a nawet z jeszcze 
lepszym zabezpieczeniem 
m e d y c z n y m ,  b o  m a m y 
og romne dośw iadczen ie 

tworzenia od 20 lat szpitala 
polowego na naszym festiwalu 
Pol'and'Rock Festival (dawniej 
Prz y stanek Woodstock) 
i szkolenia od ponad 20 lat 
w udzielaniu pierwszej pomocy 
Pokojowy Patrol!
Zgodnie z wprowadzonymi 
p r z e p i s a m i ,  p ro w a d z i ć 
b ę d z i e m y  t r a n s m i s j ę 
te l e w iz y jną ,  z ac zn iemy 
w  s o b o t ę  3 0  s t y c z n i a 
o 21 i zakończymy w niedzielę 
przed północą. Działamy tak, 
aby nie organizować noclegów 
dla artystów. Tradycyjnie 
koncert zakończy występ 
w a r s z aw sk ic h  a r t y s tów 
z zespołu Voo Voo!
D z ięk ujemy w s z y s t k i m 
sz tabom i wspierając y m 
Fundację WOŚP za słowa 
otuchy i gotowości, aby zagrać 
z ogromną mocą 31 stycznia!
Oj! Będzie się działo!

Polacy najbardziej ufają WOŚP
84% Polaków ufa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – to wynik badań 
przeprowadzonych w grudniu 2020 roku przez Grupę IQS. Pod względem zaufania 
Orkiestra zajęła pierwszą lokatę pośród kilkudziesięciu instytucji i organizacji ujętych 
w zestawieniu. Fundacja WOŚP już od 20 lat cieszy się największym zaufaniem spo-
łecznym spośród wszystkich organizacji życia publicznego w Polsce.
To już kolejne ba-
da n ie*,  w k tór y m 
Wie l k a  Ork ie s t r a 
Świątecznej Pomocy 
uznawana jest za or-
ganizac ję c ieszącą 
się największym za-
ufaniem społecznym. 
Aż 84% respondentów 
b i o r ą c y c h  u d z i a ł 
w badaniu zadekla-
rowało, że ufa Fun-
dacji WOŚP, z czego 
52% zdecydowanie 
ma zaufanie do Or-
kiestry, a 32% raczej 
ma zaufanie.
W czołówce orga-
nizacji i inst y tucji 
ujętych w zestawieniu 
znajdują się też: Fun-
dacja Ewy Błaszczyk 
A kogo?,  Fundac ja 
Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko” i  Sz la-
chetna Paczka – Sto-
warzyszenie Wiosna 
(z zaufaniem na po-
z iom ie  81%) ora z 
Po l s k i  C z e r w ony 
Krzyż (zaufanie deklaruje 74% 
uczestników badania).
Największe zaufanie WOŚP 
ma wśród młodych osób - 
w grupie w iekowej 16-29 
lat zaufanie deklaruje 88%. 
W pozostałych grupach wie-

kowych, tj. 30-44 lata i 45-55 
lat, zaufanie wynosi 82%.
Interesujące w tym kontekście 
są również w ynik i badań, 
które z końcem listopada opu-
blikowało ngo.pl. Zgodnie 
z sondażem będącym efektem 
współpracy Badań Klon/Jawor 

i Grupy 4P, aż 56% Polek i Po-
laków ufa organizacjom spo-
łecznym, a wśród osób, które 
miały osobisty kontakt z dzia-
łaniami NGO, poziom za-
ufania wzrasta do 74%. Ponad 
połowa Polaków uważa, że 
organizacje pozarządowe na 
ogół skuteczniej dostarczają 

pomocy pot rzebu-
jącym niż instytucje 
państwowe.

Co jeszcze  
pokazuje badanie?

B a d a n i e  p r z y g o -
towane przez Grupę 
IQS j e s t  rów n ie ż 
źródłem informacji 
nt. wizerunku emo-
cjonalnego Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i sympati i 
w stosunku do or-
ganizacji. Zdaniem 
większości respon-
dentów WOŚP to 
otwartość na ludzi 
(6 6%),  w sp ól not a 
i bycie razem (62%), 
a także radość (58%), 
zaufanie (57%) i ak-
ty wność (55%). Aż 
86% ankietowanych 
przyznało, że darzy 
Fundację sympatią.

*Badanie przeprowadzone zo-
sta ł o w pie rwszych dniach 
grudnia 2020 roku na grupie 
800 osób w wieku 16 - 55 lat.
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My  siE  zimy  nie  boimy!

Ilości śniegu były  śladowe, ale korzystając z pięknej sło-
necznej niedzieli zorganizowaliśmy na szybko zamknię-
cie sezonu 2020.  Wyjazd kameralny i bez ram czaso-
wych więc  bardzo swobodnie topiliśmy autka w błocie 
wielokrotnie wykorzystując je jako lodołamacze w za-
marzniętych bagnach. Dzień zakończyło ognisko i do-
skonałe humory. Mimo dość odważnego szarżowania 
obyło się bez strat.
Aktualna sytuacja pogodowa jest zgoła inna, wszędzie jest 
biało, śniegu pod dostatkiem, żeby nie powiedzieć że miej-
scami nawet za dużo.  O drogach pośród pól i łąk wiadomo 
często tyle, że gdzieś są. I na tym między innymi  będzie 
polegał urok naszych najbliższych wyjazdów. Trafić w dro-
gę i gdzieś nią dojechać!
 Już w najbliższą niedzielę, 24.stycznia ruszamy w ośnieżo-
ne rejony Jury. Będziemy podziwiać zaśnieżone, lasy, wą-
wozy, doliny i góry – tylko najpierw musimy na nie wjechać! 
Ilość śniegu podpowiada aby zamiast łopat zabrać szufle!  
Kolejny termin to 21 luty - wyjazd o innym charakterze. 
Mniej podjazdów, więcej wody, błota i piasku. W planie 
mamy objazd Pustyni Błędowskiej.  Podjazdy również 
będą, ale krótsze, za to strome i wymagające. Jakie warunki 
zafunduje nam pogoda – to się okaże za miesiąc.
Wszystkim miłośnikom zimowych zabaw życzymy uda-
nego białego szaleństwa i jak najwięcej śniegu, natomiast 
fanów zimowego offroadu zapraszamy na nasze zimowe 
wyjazdy, szczegóły na www.16kiloblota.pl i www.facebo-
ok.com/16kiloblota

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Wręcz przeciwnie! W końcu przyszła, biała i mroźna zima na jaką wszyscy czekali. No może 
nie wszyscy,  ale na pewno wiele osób czekało i zapewne większość fanów offroadu raduje się 
ze względu na możliwość białego szaleństwa w zaspach. Pierwsze opady niewielkich ilości 
śniegu miały miejsce w okolicach świąt i sylwestra.

Płytki w kuchni i łazience – recepta na udaną aranżację
Wybierając wykończenie podłogi i ścian w kuchni czy łazience, najczęściej decydujemy się na zakup płytek, które są materiałem 
trwałym, a przy tym eleganckim i praktycznym. Podpowiadamy, jakie wzory wpisują się w aktualne trendy modowe oraz jak 
dobrać fugę, by stworzyć nietuzinkowe wnętrze z efektem „wow”, który będzie nam towarzyszył przez całe lata.

Jakie płytki są teraz na topie?
To pytanie zadaje sobie każdy, kto właśnie staje przed ich wyborem, 
a możliwości jest wiele – producenci ciągle rozszerzają swoją ofertę, 
podążając za aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Gładkie, imi-
tujące inne surowce, kwadratowe, prostokątne, małe, duże … wybór 
faktur, kolorów i formatów jest przeogromny, dlatego bez trudu 
dobierzemy wzór do każdego stylu. Drewno, beton czy kamień to 
aktualnie najchętniej wybierane motywy do kuchni czy łazienki, 
które w dodatku znakomicie się uzupełniają. Wnętrza z ich udziałem 
prezentują się naturalnie i efektownie. Nie zapominajmy również 
o klasycznej bieli czy czerni. Aranżacje bazujące na połączeniu obu 
tych barw wciąż są bardzo popularne, choć coraz częściej można je 
też spotkać w marmurowej odsłonie. 

Sztuka doboru fugi 
Efekt dekoracyjny można bardzo łatwo popsuć, niewłaściwie dobierając 
spoiny wypełniające przestrzeń między płytkami. Drogi w zasadzie 
są dwie. Najmodniejszym obecnie zabiegiem jest zrównanie odcienia 
płytek z kolorem fug, pozwalające uzyskać niemal jednolitą płasz-
czyznę, bez niepotrzebnych podziałów. Taki efekt docenią szczególnie 
właściciele mniejszych kuchni czy łazienek, bo pomieszczenie wyda 
się znacznie większe niż jest w rzeczywistości. To jednak nie jedyna 
opcja, z jakiej możemy skorzystać. Jeśli chcemy podkreślić ciekawy 
układ płytek czy uwydatnić ich kształt albo wielkość, możemy posłużyć 
się kontrastem i wybrać dużo jaśniejszy lub znacznie ciemniejszy niż 
płytki odcień spoiny albo wprowadzić inny kolor, najlepiej odwołujący 
się do pozostałych elementów aranżacji. 
Taki kontrast powinien być jednak dobrze przemyślany, by nie męczył 
oczu i nie wyglądał kiczowato. Z pewnością lepiej z niego zrezygnować 
w przypadku płytek imitujących wyglądem inne materiały. Fuga po-
między płytkami wzorowanymi na drewno może być szara lub zbliżona 
do ich kolorystyki. Jeśli natomiast chcemy uzyskać efekt betonu czy 
marmuru na ścianie, spoina powinna dyskretnie wtapiać się w tło, 
inaczej zakłóci naturalny rysunek kamienia. W przypadku tego rodzaju 
wykończenia, najlepiej zatem sprawdzi się fuga w odcieniu zbliżonym 
do koloru na płytkach.
Dobierając kolor fugi, warto mieć również na względzie miejsce jej 
zastosowania. Na podłogach, które są narażone na zabrudzenia, lepiej 
postawić na ciemniejsze spoiwo – brązy, odcienie szarości czy czerń. 
Aby mieć pewność, że dany kolor będzie dobrze korespondował z wy-
branymi wcześniej płytkami, wystarczy wykonać prosty test – porównać 
wzornik fugi z zakupioną płytką w świetle dziennym.

Kolor to nie wszystko
Dobierając zaprawę do spoinowania oprócz kolorystyki, powinniśmy 
zwróćmy uwagę także na jej właściwości. Poza funkcją dekoracyjną, 
fuga pełni również rolę ochronną – zabezpiecza ścianę przed wilgocią 
i rozwojem grzybów, w tym pleśni. W pomieszczeniach mokrych, 
takich jak kuchnia i łazienka, warto sięgnąć po fugę cementową taką 
jak np. Baumit PremiumFuge, zmodyfikowaną substancjami hydrofo-
bowymi, wywołującymi tzw. efekt perlenia. Taka zaprawa doskonale 
znosi kontakt z wodą, a jej codzienne użytkowanie nie pozostawia rys. 
W dodatku łatwiej o utrzymanie czystości – zabrudzenia nie wnikają 
w głąb spoiny, więc brud można bez problemu usunąć. Do wyboru 
mamy 24 kolory, od piaskowych odcieni ziemi, przez przygaszone 
barwy i intensywne brązy, po szarość w kilku tonacjach. 
By zachować spójność aranżacji, warto podebrać fugę i silikon w tym 
samym kolorze. Na zdjęciu kolorystyka Baumit PremiumFuge i Baumit 
Silikon. 

Rozmiar ma znaczenie
Oryginalność kompozycji możemy zaakcentować nie tylko barwą 
spoin, lecz także jej szerokością. Pamiętajmy jednak, że fuga pełni 
również funkcję wentylacji i dylatacji, dlatego jej rozmiar powinien 
iść w parze przede wszystkim z wielkością płytek. Im większy format 
i im większe zmiany wilgotności oraz temperatury, tym szerszą spoinę 
powinniśmy rozważyć.

Postaw na duet
By całość dobrze się prezentowała, ważna jest spójność i konse-
kwencja. Jeśli stosujemy wypełniacz silikonowy w miejscach styku 
płytek z wanną, umywalką czy drzwiami, warto pamiętać o tym, aby 
był w tym samym odcieniu, co fuga. Pomocny okaże się Baumit Si-
likon – również elastyczny i dostępny w tej samej kolorystyce co za-
prawa Bumit PremiumFuge. 
Jak stworzyć efektowną aranżację kuchni czy łazienki? Z pewnością 
warto postawić na naturalność. Ta bowiem ma to do siebie, że nie 
wychodzi z mody. Wybierając płytki imitujące drewno, beton czy 
kamień oraz dobierając odpowiednie fugi możemy uzyskać taki efekt, 
nie nadwyrężając domowego budżetu.
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE

▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE

▪ ŻALUZJE PLISOWANE

▪ OGRODY ZIMOWE

▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków

Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl

Dodatki z drewna – wspólny mianownik różnych stylów
Od dawna powtarza się, by na dodatki patrzeć jak na sezonowe, łatwe do zmiany dekoracje. Nie ma w tym nic złego, jednak nawet w tym 
przypadku przydaje się neutralna baza, która nie tylko jest dobrym tłem dla naszych ulubionych skarbów – np. biżuterii, kwiatów czy zdjęć, 
ale i pasuje do wnętrz w niemal każdym stylu. Co wybrać? Bezsprzecznie w tej roli drewniane dodatki nie mają sobie równych.
Zwykle o dekoracjach myślimy jak o czymś dodatkowym, nie 
niezbędnym. Nie muszą być drogie, możemy łatwo je zmieniać 
sezonowo – w zależności od pory roku, świąt czy nawet z powodu 
chęci odświeżenia mieszkania. Mogą zmienić wiele w krótkim 
czasie i jest to najprostszy sposób na metamorfozę pomieszczenia. 
Jednak warto mieć we wnętrzu także bazowe dodatki – kilka 
stałych elementów, które równie dobrze będą się prezentowały 
tak latem, jak i zimą, na Wielkanoc i na Gwiazdkę. Co ciekawe, 
takie dekoracje nierzadko pomagają lepiej wyeksponować se-
zonowe dodatki i są po prostu praktyczne.

Bazowe dodatki
Co rozumieć przez bazowe dodatki? – Najlepiej w tej roli spraw-
dzają się oczywiście te najprostsze – pod względem kształtu, 
zdobień, ale i materiału. W przypadku wnętrz zarówno podłogi 
(parkiet, deski, imitujące drewno panele), niekiedy ściany (bo-
azeria) i sufity (belki) oraz oczywiście meble najchętniej wy-
bieramy właśnie z drewna. Nic dziwnego – wykonane z niego 
dodatki są przyjemne dla oka i miłe w dotyku, ale to nie koniec 
jego zalet– opowiada ekspertka związana z marką KiK.
Drewno to materiał, któremu warto poświęcić więcej uwagi 
przy doborze dodatków. – Nie tylko potrafi ocieplić wnętrze, 

ale doskonale sprawdzi się w połączeniu z różnymi stylami. 
Bez względu na to, czy mieszkamy w rustykalnym domku na 
wsi czy w mieszkaniu w bloku pełnym skandynawskich szarości 
– drewno będzie tam pasować. Niezależnie od tego, czy prze-
żywamy zachwyt różem, turkusem, fioletem czy zakładamy 
domową dżunglę, naturalne, drewniane dodatki będą się dobrze 
prezentować. A to świadczy o dwóch, bardzo ważnych cechach 
takich dekoracji – są ponadczasowe i uniwersalne, więc nie 
musimy się obawiać, że po kilku miesiącach będziemy mieli 
ich dość, że nam się „opatrzą” lub nas zmęczą – tłumaczy spe-
cjalistka KiK.

Ładne i praktyczne
Spośród drewnianych dodatków warto wybrać te, które nie tylko 
zdobią, ale także mają jakąś funkcję, są praktyczne. Osłonki na 
doniczki i stojaki na kwiaty, ramki na zdjęcia, świeczniki, ale 
też wazony, pudełka oraz stoliki. I na te dwa ostatnie punkty 
warto zwrócić szczególną uwagę. Dlaczego? 
– Stoliki bez problemu kupić już za kilkadziesiąt złotych, mało 
który mebel ma tak atrakcyjną cenę. Do tego są niewielkie 
i zmieszczą się nawet w najmniejszym mieszkaniu. A przydać się 
mogą na wiele sposobów – by postawić na nim kwiaty, lampkę, 

odłożyć książkę czy kubek z herbatą, a nawet wyeksponować 
ulubione bibeloty, biżuterię czy zdjęcia bliskich – tłumaczy 
dekoratorka KiK i dodaje: zaś największą zaletą drewnianych 
pudełek i skrzynek jest ich praktyczność. Można w nich prze-
chowywać zimowe ubrania czy pościel pod łóżkiem, zabawki 
i pamiątki na szafie, przyprawy w kuchni czy czapki i szaliki 
w holu. Świetnie porządkują przestrzeń, a przy tym są na tyle 
skromne wizualnie, że nie tworzą kolorystycznego rozgardiaszu 
i równie dobrze prezentują się w nich.
Dodatki z drewna stanowią idealną bazę do twórczych eks-
perymentów. Jeśli znudzi nam się ich naturalny kolor, bardzo 
łatwo i niewielkim kosztem je np. przemalować (również farbą 
w sprayu) na inny kolor czy ozdobić papierowymi taśmami lub 
czymkolwiek, co możemy przykleić klejem. Wtedy oczywiście 
nie będą już tak „bazowe” i neutralne, ale z pewnością wyjątkowe 
i „nasze”.
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DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa,  
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,  

gm. Wielka - Wieś..  
Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 300 m kw.  

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

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-rolna o pow. 20 

a w Nowej Górze. Działka bardzo 
dobrze nasłoneczniona. Woda, prąd, 

gaz, kanalizacja w drodze przy działce. 
Cena: 79 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a  
w Grojcu, przy drodze asfaltowej gminnej,  

w pobliżu firmy "Blachprofil". 

Cena: 870 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

działka budowlana w pięknym miejscu,  
o pow. 60 a, wraz z domem do remontu  

w Rudnie, gm. Krzeszowice. 

Cena: 399 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana w zacisznym 
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,  

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. 
Działka położona jest przy 

drodze utwardzonej, gminnej.  
Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana o 

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

Cena: 169 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
budynek przeznaczony pod 

działalność usługowo-handlową, o 
pow. 175 m kw położony ok. 4 km 

od Krzeszowic, na działce 3a.
Cena: 185 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w spokojnym 

miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach, 
gm. Liszki. 

Cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna, widokowa,  

budowlano-rolna działka  
o pow. 91 a w Rudnie,  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 450 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana o pow. 32 a  

w Filipowicach, gm. Krzeszowice. 
Wszystkie media na działce i w 
drodze gminnej przy działce. 

Cena: 99 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka 42 a w Balicach, pod 

usługi, zakład produkcyjny, maszt 
telekomunikacyjny. Działka 

znajduje się w pobliżu autostrady 
A4, jest ogrodzona. Dojazd dla TIR. 

Cena: 1.378 tys. PLN..

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka usługowo - budowlana  

o pow. 7,5 a w Kochanowie  
gm. Zabierzów (M1U).. 
Cena: 159 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 90 m kw plus budynki 

gospodarcze, działka 12 a. 
Nowa cena: 260 tys. zł.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

działka usługowo-budowlana, w Krakowie, 
przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 m 
kw. Wszystkie media w działce. Wydane WZ 
na budynek handlowo usługowy z częścią 

mieszkalną. 

Nowa cena: 950 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.  

Cena: 250 tys. PLN.
2. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
3. Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
4. Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
5. Dom 90 m kw w Morawicy, działka 12 a.  

Nowa cena: 260 tys. PLN. 
6. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
7. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
8. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
9. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a.  

Cena: 1.290 tys. PLN.
10. 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
11. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
12. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
13. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
14. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
15. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej.  

Cena: 104 tys. PLN.
16. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
17. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
18. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
19. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
20. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
21. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
22. 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.

23. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
24. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 

59 tys. PLN.
25. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.

26. Działka budowlana 20 a w Balicach. Cena: 280 tys. PLN.
27. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu.  

Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
29. Działka budowlana 30 a w Morawicy. Nowa cena: 169 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
31. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 163 tys. PLN.
32. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
33. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
35. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

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

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
37. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników),  

z warsztatem ok. 120 m kw w Zabierzowie, działka 3 a.  
Cena: 445 tys. PLN.

38. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic,  
pow. 178 m kw, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
39. Działka usługowo budowlana, w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej, 

o powierzchni 770 m kw. Wydane warunki zabudowy (WZ) na 
budynek handlowo usługowy z częścią mieszkalną. Nowa cena: 
950 tys. PLN.

40. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład 
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 
tys. PLN

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

42. 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. 

43. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
44. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
45. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.

46. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  
Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
47. Pokój na I piętrze w domu wolnostojącym w Bolechowicach gm. 

Zabierzów. Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 1100 PLN 
/ m-c z mediami i ogrzewaniem. 1 os. - 600 PLN / m-c. Wspólna 
kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród do dyspozycji. 
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

48. 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.

49. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.

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

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

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

Cena: 1500 PLN / m-c.
53. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach.  

Cena: 1500 PLN / m-c.

POSZUKUJEMY DOMÓW  
DO ZAMIESZKANIA LUB REMONTU 

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

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową  

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

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana 30 a w 
Morawicy, w spokojnym, a 
jednocześnie dogodnym 
komunikacyjnie miejscu. 
Nowa cena: 169 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 270 m kw. plus stodoła  

w pięknym miejscu w Baczynie, 
działka  12 a..

Cena: 530 tys. PLN.

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

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
dom o pow. 308 m kw usytuowa-
ny na w pełni zagospodarowanej, 
30 a widokowej działce w Rudnie 

k. Tenczynka. 
Cena: 1.600 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

CHRZANÓW
Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach - warsztaty online

23 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 zapraszamy na warsztaty online.
Temat: Tajemnice góry lodowej w szklance wody

Prowadzący: Dariusz Aksamit 
 - fizyk, popularyzator nauki, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, członek Koła Naukowego 

Fizyków, założyciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.
Góry lodowe znajdują się bardzo daleko od nas, ale wiele można się o nich dowiedzieć, przeprowadzając kilka 
doświadczeń w naszym domu! W końcu góra lodowa składa się z... lodu, a ten mamy w zamrażarce, a pływa 
po wodzie, którą mamy w kranie. Dlaczego góry lodowe wystają ponad wodę? Dlaczego nie topnieją, skoro 
pływają w cieplejszej wodzie? Czy zasolenie ma jakieś znaczenie? Na powyższe pytania odpowiemy podczas 
warsztatów. Dowiemy się także, dlaczego lód jest ważny dla naszego klimatu.
Zachęcamy do przygotowania kilku podstawowych rzeczy, które można wykorzystać podczas samodzielnego 
eksperymentowania w trakcie zajęć online. "Domowy warsztat" jest dobrowolny - można słuchać i działać lub 
wyłącznie oglądać.

Co uczestnicy powinni przygotować wcześniej?
• dwie (takie same!) szklanki wody. I trzecią - możliwie wysoką i wąską,
• dwa świeże, surowe jajka (umyjcie je! #salmonella),
• paczkę soli kuchennej,
• łyżeczkę,
• coś do barwienia wody: może to być barwnik spożywczy, atrament, farbki...,
• kostki lodu (do wyjęcia z zamrażarki tuż przed zajęciami),
• różne ciecze z kuchni, np. olej, miód, syrop klonowy, sok zagęszczony, mleko...,
• pomocna może być mała strzykawka do nabierania cieczy,
• DUŻA ilość ręczników papierowych!
Eksperymenty będziemy wykonywać wspólnie z prowadzącym, więc nawet jeśli któregoś składnika za-
braknie, to będzie można zobaczyć, jak zrobili to inni lub wykładowca.

Zapraszamy!                        Tekst: Marta Smutek / ckiskrzeszowice.pl

Konkurs Plastyczny KAŻDA MIŁOŚĆ JEST PIERWSZA
Pokaż nam swoją Walentynkę! Liczy się Twoja 
pomysłowość i wrażliwość. Uczucie, które 
przelejesz na swoją kartkę. Ten wyjątkowy 
konkurs skierowany jest do WSZYSTKICH 
(dzieci, młodzieży oraz dorosłych). Najcie-
kawszą pracę plastyczne docenimy i nagro-
dzimy. Więcej dowiesz się z regulaminu na-
szego konkursu. Na Walentynki czekamy do 
5 lutego, a rozstrzygnięcie nastąpi – a jakże 
– w Dniu Świętego Walentego (14 lutego 2021 
roku) na facebooku - MOKSiR Chrzanów.
Prace zostawiamy w skrzynkach, które znaj-
dziecie w holu części administracyjnej Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4. Możecie 
je też wysłać pocztą (pamiętajcie tylko o do-
pisku: „konkurs Walentynkowy”).  Niech listy 
od Was spływają strumieniami. Czekamy 
z niecierpliwością. Każda miłość jest pierwsza, 
każda najważniejsza! Powodzenia!
„Miłość jest czekaniem na szelesty, listy, na 
pukanie do drzwi”. cyt. Małgorzata Hillar

Konkurs Poetycki Bez Granic
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie zaprasza do udziału w XXII 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim BEZ 
GRANIC, mając nadzieję, że stworzy on 
wszystkim piszącym możliwości nawiązania 
wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni. Będzie 
też szansą na wymianę doświadczeń oraz 
podzielenie się swoją twórczością z innymi. 
Termin nadsyłania prac mija z dniem 1 marca 
2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 
marca 2021r., zostanie ogłoszone na stronie 
MOKSiR w Chrzanowie www.moksir.chrzanow.
pl. Szczegóły w regulaminie.

Wystawa „Bukiet na zawsze”
Wystawa „Bukiet na zawsze” –  prezentuje prace twórców związanych z działającym 
na terenie Gminy Zabierzów stowarzyszeniem „Ceramika bez granic”. Na wystawę 
składają się prace w większości wykonane w technikach ceramicznych, ale również 
prace malarskie, instalacje a nawet obiekty konserwatorskie.
Wystawa „Bukiet na zawsze” jest dostępna do zwiedzania w „Galerii na Piętrze” do 
końca stycznia 2021 roku w godzinach pracy SCKiPGZ. Ze względu na pandemię 
i obowiązujące obostrzenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu 
rezerwacji terminu zwiedzania.

Na rynku w Zabierzowie stanęło serce na nakrętki
Na rynku w Zabierzowie stanęło wielkie serce na nakrętki. Mieszkańcy Gminy 
mogą wspierać osoby chore i niepełnosprawne. Urząd Gminy Zabierzów zakupił 
wielkie metalowe serce, które stanęło ostatnio w rynku w Zabierzowie. Do niego 
można wrzucać plastikowe nakrętki, które będą oddawane do skupów, a zysk 
będzie przekazywany do osób potrzebujących wsparcia.

Informacja: WOŚiGO UG Zabierzów / www.zabierzow.org.pl 
 /Fot. A. Kwarciak, Dariusz Zajdel

Akademia w Bronowicach zaprasza na wirtualny spacer pośród dzieł sztuki
Pandemia koronawirusa wymusiła na centrach handlowych wiele zmian w funkcjonowaniu, m.in. dopasowanie organizacji 
wydarzeń do obowiązującego reżimu sanitarnego i aktualnych obostrzeń. Ciekawym rozwiązaniem jest wirtualny spacer po 
Akademii w Bronowicach, podczas którego można podziwiać wyjątkowe dzieła studentów łódzkiej i krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych nie wychodząc z domu! Wystawa „Spotkania” w formie online, prosto z Galerii Bronowice, dostępna jest na 
stronie: www.wirtualne-spacery.pl/asp/. 
Po raz kolejny miłośnicy sztuki mogą podziwiać wystawę w Akademii w Bronowicach. Tym razem w nieco innej formie – 
podczas wirtualnego spaceru!  Aby zobaczyć niecodzienne dzieła sztuki wykonane przez studentów łódzkiej Akademii 
Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz adeptów Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki, 
wystarczy odwiedzić stronę: www.wirtualne-spacery.pl/asp/.
Akademia w Bronowicach w formie online to pomysł na skrócenie dystansu między sztuką a szerokim gronem odbiorców. 
Odwiedzający wystawę „Spotkania” na własnej skórze przekonają się, że sztuka może być bliska każdemu z nas, można się 
nią bawić, a przede wszystkim rozumieć i czuć. Obcowanie z nią działa na nas kojąco i pozwala spojrzeć na otaczający nas 
świat z dystansem, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w dobie pandemii.

Kolejny odcinek rozmów w CSM Studio
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie (CSM) prezentuje kolejny odcinek rozmów w CSM Studio. Tym razem gościem jest znany 
krakowski aktor i muzyk Jacek Wójcicki. Od lat występuje w teatrze, w filmach, serialach, kabaretach, czy w programach 
dla dzieci. Wykonuje także piosenki filmowe i serialowe. Jak wygląda teraz jego życie zawodowe i czego życzy na Nowy Rok 
małopolskim widzom?
Rozmowę z artystą można obejrzeć za pośrednictwem kanału YouTube centrum pod adresem https://youtu.be/qzAcgub-yx4.

Wirtualne spacery w Galerii BWA „U Jaksy” w Michowie
Galeria Biura Wystaw Artystycznych "U Jaksy" w Michowie udostępnia swoje zbiory online pod postacią spacerów wirtualnych 
w technice 360 stopni. Pod adresem http://www.ujaksy.pl/360/index.html znajdują się sferyczne filmy dotyczące wystaw 
m.in. 30-lecia pracy twórczej prof. Doroty Sak, XXI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Małopolski", czy małej 
formy rzeźbiarskiej „Pomiędzy -  Materią, Formą, Skalą“.

Wirtualny spacer „Dawna sztuka i przedmioty sakralne” w Tarnowie
Na wirtualny spacer po wystawie zaprasza Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Ekspozycja „Dawna sztuka i przedmioty sakralne” 
jest prezentowana w Muzeum Etnograficznym, jednym z oddziałów instytucji. Została podzielona na 2 kręgi kulturowo-reli-
gijne tj. wschodni (prawosławny, greckokatolicki i unicki) oraz katolicki. Wśród obiektów dotyczących obrzędów wschodnich 
na uwagę zasługują ikony, a przede wszystkim sygnowana para ikon z XVIII w. przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem 
i Jezusa Chrystusa. Ciekawostką są także domowe krzyże huculskie oraz krzyże ze zgardy, czyli naszyjnika z odlewanych, 
mosiężnych krzyżyków, ozdoby z tradycyjnego stroju huculskiego. W części ekspozycji poświęconej obrządkowi katolic-
kiemu eksponowane są natomiast m.in. obrazy z wizerunkami Matki Boskiej Saletyńskiej, Ostrobramskiej, Poczajowskiej 
(miedzioryt ręcznie podkolorowany), rzeźby i krzyże pochodzące z różnych zakątków świata.
Film dokumentujący wystawę można obejrzeć na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod adresem https://muzeum.
tarnow.pl/aktualnosci/dawna-sztuka-i-przedmioty-sakralne/. Tam również znajduje się obszerna galeria zdjęć z ekspozycji.
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"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

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

www.schroniskopsiepole.pl

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

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

MALTA
Taki miała opis na stronie Psy z Radys: ''człowieka zdążyła poznać kiedyś dobrze. Teraz, po niemal 
3 latach spędzonych w schronisku, przypomniała sobie wszystko w mig. Wystawiła brzuch do gła-
skania, usiadła blisko, zajrzała głęboko w oczy - byle do siebie nas przekonać. Przeżyła już pewnie 
więcej, niż mniej, ale w starszych psach ta gotowość do pokochania jest chyba jeszcze większa, mają 
mało czasu i o tym wiedzą - jak Galina. Galina ma ok. 8 lat. W schronisku przebywa od lutego 2017 
r.''. U nas Malta jest od stycznia tamtego roku. Opis jak najbardziej trafiony. Dojrzała suczka, która za 
człowiekiem poszłaby dosłownie w ogień. Cały czas trwa w pełnej gotowości do kochania. Tylko czy 
ją Ktoś jeszcze zdąży pokochać? Nikt jeszcze o nią nie zapytał... Malta ma około 9 lat, waży około 25 
kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na dom w naszym przytu-
lisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

ARUKA
Czarna jak smoła i już czarniejsza chyba być nie może. Piękne bursztynowe oczy, pełne ciepła, 
ale też rozterki i niepewności. Cicha jak myszka, trzymająca się zawsze z boku, bezkonfliktowa 
jeśli chodzi o inne psy. Łagodna, serdeczna dla ludzi, których dobrze zna. Do obcych trzyma dy-
stans i boi się nowych sytuacji, choć lękliwym psem bardzo nie jest. Jakoś dała sobie kiedyś radę, 
żyjąc na ulicy i karmiąc przez 8 tygodni swoje szczenięta. Potrzebuje domu spokojnego i cier-
pliwego, w którym znajdzie zrozumienie i czas, by się całkowicie otworzyć. Najlepiej, jakby to był 
do z drugim psem. Aruka ma około 3 - 4 lata, waży 13 kg, jest przygotowana do adopcji (szcze-
pienia, chip, sterylizacja). Dla komfortu psychicznego suni, przed adopcją wymaganych jest kilka 
spacerów zapoznawczych, by choć trochę poznała nowych opiekunów. Na dom czeka od ponad 
roku w naszym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197. 

BAKI
Zmieniają się tylko pory roku, a u Bakiego wszystko bez zmian. Nadal czeka na swojego człowieka... 
Kiedyś był 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 idealny na dłuższe, piesze wycieczki. Baki ma około 5 - 6 
lat, waży 20 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na nowy dom 
w naszym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

MARKIZA
Przedstawiamy Markizę - miłą, spokojną, grzeczną i przyjazną suczkę. Markiza w poprzednim schro-
nisku spędziła blisko 3 lata, teraz jest u nas i szukamy dla niej nowego domu. Sunia ma około 4-5 
lat, jest średniej wielkości, ale waży prawie 40 kg (powinna ważyć około 30 kg, zadbamy o to, by 
wróciła do formy). Markiza jest spokojna, cicha i bezproblemowa. Potrafi chodzić na smyczy, nie 
sprawia żadnych problemów. Sunia dogaduje się z innymi pieskami, jest kontaktowa, ciekawska, 
ale nie nachalna. Bardzo prosimy o dom, rodzinę i miłość dla tej samotnej psinki, która już trzy lata 
spędziła, niewinna, za kratami... Tel. 793 993 779.

LISZEK 
(miał na imię Kieliszek, u nas jest Liszkiem). Przedstawiamy Liszka - pięknego, miłego, kochanego 
psiaka, który trafił pod naszą opiekę z innego schroniska i szukamy mu nowego domu. Psiak prawie 
3,5 roku spędził za kratami. Obecnie ma maksymalnie 4 lata, czyli do schroniska trafił jako dziecko. 
Liszek jest wspaniałym, przepięknym zwierzakiem o smukłym wyglądzie. Waży 21 kilogramów, jest 
szczupły, długonogi. Nasz podopieczny bardzo lubi się przytulać, szuka kontaktu z opiekunami, 
jest rewelacyjnym zwierzakiem. Liszek bez problemu dogaduje się z innymi pieskami, nie sprawia 
problemów. Psiak ładnie chodzi na smyczy, uwielbia się przytulać. Bardzo prosimy o dobry i ko-
chający dom dla Kieliszka.Tel. 793 993 779.

PINIO I COLADA
Przedstawiamy Pinio i Coladę - śliczne, młode kotki, które mają obecnie około 8-9 miesięcy, 
a trafiły do nas po śmierci właściciela. Kotki na razie są trochę ostrożne w kontakcie z człowiekiem, 
potrzebują troszkę czasu na adaptację, ale z pewnością przekonają się do opiekunów. Maluchy do-
gadują się z innymi kotkami, są piękne.Bardzo prosimy o dobry i kochający dom dla Pinio i Colady. 
Tel. 793 993 779.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA 
ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU!

Zimowa aura, duże ochłodzenie naraża 
wielu ludzi tj. bezdomnych, nieporadnych 
życiowo, czy incydentalnie znajdujących się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu 
i zdrowiu na skutki niskich temperatur. 
Dlatego też, aby zapewnić skuteczną pomoc 
w trudnej sytuacji życiowej, stanowiącej 
zagrożenie dla życia ludzkiego, Policja po-
dejmuje ścisłą współpracę z instytucjami 
oraz organizacjami pomocowymi. W wielu 
przypadkach udzielenie pomocy osobom 
zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie 
im życia były możliwe dzięki szybko prze-
kazanej informacji o sytuacji zagrożenia. 
Aby nie dochodziło do śmierci z powodu 
wychłodzenia organizmu apelujemy, by 

nie pozostawać obojętnym wobec osób 
znajdujących się w sytuacji zagrażającej 
ich życiu.Musimy pamiętać, że na ryzyko 
wychłodzenia najczęściej narażone są osoby 
bezdomne, czy będące pod wpływem al-
koholu. Ale mogą to także być osoby starsze 
i samotne, które mają trudność z radzeniem 
sobie w codziennych czynnościach, na 
przykład z poruszaniem się czy zadbaniem 
o zapewnienie odpowiedniej temperatury 
w pomieszczeniach. 

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi za-
marznięcie, reagujmy – wystarczy jeden 
telefon: pod numer alarmowy 112 lub 
policyjny 997.
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

Natryskowa pianka PUR wypiera dotychczas stosowane materiały
izolacyjne, ponieważ swoimi dobrymi właściwościami znacznie je
przewyższa. Bez klejenia, wiercenia, kołkowania, pylenia czy wiązania!

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM: 
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką  

w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 

marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej 
• Załatwiamy wszystkie dokumenty, niezbędne do zakupu/sprzedaży  

nieruchomości będącej w ofercie naszego Biura
• Nowość! Oferujemy pomoc w załatwieniu dokumentów niezbędnych do 

zakupu/sprzedaży nieruchomości nie będących w ofercie naszego Biura
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,  

agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Nowość! Załatwiamy kredyty hipoteczne (lub gotówkowe) na sfinansowanie 

zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko 
nieruchomości będących w ofercie naszego Biura)

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, 
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach 
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego” 

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych 
branżowych portali internetowych

• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

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

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

Hotel dla kotów i małych zwierząt

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany

tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy owcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.

Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl


