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SALON MEBLOWY

ODPOWIEDZIALNE ZAKUPY

1000 m2 ekspozycji

pierwszy krok do ograniczenia śmieci

W dobie łatwego dostępu do wszystkiego, trudno oprzeć
się potrzebie kupowania – czy to jedzenia, czy ubrań
i modnych gadżetów. Niełatwo wyzbyć się także poczucia, że wszystko jest nam niezbędne. Tymczasem
każdy z zakupionych produktów wcześniej czy później
stanie się odpadem, a jeśli dorzucimy do tego foliówkę,
w którą zapakowaliśmy zakupy, śmieci będzie jeszcze
więcej. Rozwiązaniem jest świadoma konsumpcja. Tylko
co to oznacza w praktyce?
O konieczności dbania o środowisko i wypływającej z niej zmiany nawyków konsumenckich słyszymy z wielu ust – mówią

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

(przy trasie 79)

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

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

o tym ekolodzy, organizacje pozarządowe
czy politycy. Przyznajemy im rację, choć
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
Oferta kredytu 3x0!!!

0 zł prowizji
0% odsetek
RRSO 0%

Tylko do 28.02.2021 r.

Biuro "Gwarek Nieruchomości" poszukuje pilnie dla zdecydowanych Klientów:
• zadbanego domu położnego w odległości do 25 km od Krakowa, w cenie do 1 mln PLN
• domu w cenie do 350 tys. PLN (może być do remontu) w Gminie Liszki
lub Gminie Krzeszowice lub w gminach sąsiednich
• mieszkania w Krzeszowicach, Trzebini lub Zabierzowie
• widokowej działki budowlanej w Gminie Krzeszowice lub Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Kontakt i informacje pod numerami:

696 595 118 lub 796 351 499
OPIEKA NAD OSOBAMI
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

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

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

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

Sklep: ul. Legionów Polskich 8
Serwis: ul. Krakowska 22
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Bez prowizji • Bez ubezpieczenia • Bez odsetek
Zapraszamy do placówki Credit Agricole CA Express
przy ul. Krakowskiej 16 w Krzeszowicach
nr tel.: 697 502 307

Tynk silikonowy

KOMPRA

Ecoside
25 kg

BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

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

ODPOWIEDZIALNE ZAKUPY

pierwszy krok do ograniczenia śmieci
często nie bardzo wiemy, jak my mielibyśmy pomóc środowisku.
Wiele słyszymy o segregacji śmieci, ale co poza tym? Trzeba zrezygnować z ulubionych produktów, przestawić się na minimalizm,
a może coś gorszego?

Rozwiązanie jest prostsze niż nam się wydaje – już małe zmiany
i trzymanie się pewnych zasad mogą sprawić, że nie będziemy
kupowali niepotrzebnych rzeczy i marnowali żywności. To zysk
nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także naszego portfela.
A jeśli mowa o zasadach…
1. Planujmy zakupy

Wchodzimy do marketu, mijamy kolejne regały, a koszyk zapełnia się po brzegi, bo coś się przyda albo warto kupić na zapas.
I tak z małych zakupów spożywczych wychodzą całkiem spore.
Kto choć raz nie przeżył takiej sytuacji? Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie to, że prawdopodobnie nie wszystko, co
kupiliśmy zostało wykorzystane, a niektóre produkty żywnościowe popsuły się albo są bliskie rozkładowi. Efekt? Jedzenie
wylądowało w koszu, straciliśmy pieniądze i wygenerowaliśmy
niepotrzebne śmieci, za których utylizację będziemy musieli
zapłacić. Możemy uniknąć takich sytuacji planując zakupy. Zastanówmy się nad posiłkami w ciągu tygodnia, zróbmy listę zakupową i najtrudniejsze – trzymajmy się jej! Warzywa, owoce
czy inne produkty o krótkim terminie do spożycia nabywajmy
na bieżąco, a jeśli zdarzy się nam potknięcie i kupimy za dużo
– nie zapominajmy o mrożeniu, przetworach czy podzieleniu
się posiłkiem z sąsiadem. To działa!
2. Zwracajmy uwagę na to, w co pakujemy zakupy

Sklepy przyzwyczaiły nas, że nie musimy zastanawiać się, w co
zapakujemy zakupy, w końcu zawsze przy kasie czekają foliówki.
Tymczasem torby foliowe to prawdziwa „zmora” środowiska
naturalnego – jak podaje WWF używamy ich średnio przez 25
minut, za to ich rozkład trwa od 100 do 400 lat. Dlatego idąc
na zakupy, pamiętajmy nie tylko o wielorazowej torbie, ale także
o pojemnikach czy materiałowych workach do zapakowania
warzyw czy owoców. Można je kupić albo uszyć samemu ze
starej firany lub innego materiału.
3. Wybierajmy produkty z recyklingu

Dzięki wsparciu technologii coraz częściej obok towarów wytworzonych w tradycyjny sposób na sklepowej półce pojawiają

się także te, które powstały w części lub w całości z przetworzonych odpadów lub materiałów biodegradowalnych. Recykling
daje drugie życie, zamieniając śmieci w wartościowy surowiec.
Robiąc zakupy, przyjrzyjmy się produktom z bliska – sprawdźmy
na etykiecie, z czego zostały wykonane, jaki skład mają ich
opakowania i wybierajmy te przyjazne środowisku – to opłaci
się wszystkim.

– Jeśli zaczynamy dostrzegać potrzebę troski o ekologię to
już połowa sukcesu. Aby przełożyć teorię na praktykę dobrze
zacząć od metody „małych kroków”, która może oznaczać na
przykład to, że kupując potrzebne produkty, wybierzemy te
mniej szkodliwe dla środowiska. W tym miejscu przychodzą
nam z pomocą wszystkie produkty o proekologicznym rodowodzie, a możemy je znaleźć nie tylko wśród ubrań czy lokalnych warzyw i owoców, ale nawet produktów przydatnych
do prowadzenia domu – opowiada Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje: patrząc przez pryzmat linii Paclan
For Nature, na rynku możemy znaleźć produkty do pieczenia,
gotowania, sprzątania czy wyrzucania śmieci, które zostały wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, materiałów biodegradowalnych czy surowców naturalnych. Ściereczki z mikof bry z butelek PET, zmywaki celulozowe z fibrą
z agawy czy biodegradowalne worki na śmieci z kukurydzy nie
tylko doskonale spełnią swoje zadania, ale także pozwolą zadbać
o środowisko w domowych warunkach.
Przyzwyczajenia – to właśnie one stanowią największą barierę
w bardziej świadomym kupowaniu i umiejętnym korzystaniu
z dóbr, które oferuje rynek. Warto je zweryfikować i sprawdzić
inne podejście na własnej skórze. W końcu kupowanie mniej,
bardziej świadomie i z drugiej ręki to stosunkowo nieduży wysiłek, który w dalszej perspektywie może wpłynąć na środowisko,
a w tej krótszej na domowy budżet i nas samych.

v www.paclan.pl
www.facebook.com/paclanpl/
www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WOKALNY IM. MONIKI SWAROWSKIEJ –
WALAWSKIEJ – KRZESZOWICE 2021 – dla każdego… kto kocha operę i śpiew
ZAPRASZAMY : młodzież, osoby starsze, profesjonalnych śpiewaków , wokalistów amatorów, studentów, chóry, zespoły wokalne, instrumentalne.
Festiwal odbędzie się 09-20.07.2021 roku. Przesłuchania konkursowe, recital laureatów oraz większość części warsztatowej festiwalu odbędzie się
w Państwowej Szkole Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach , z którą to zespół nawiązał owocną współpracę już latem tego roku.
W planach – jak co roku – wyjazdowe warsztaty plenerowe w Chochołowie, Krzeszowicach oraz koncerty z dziełami sakralnymi oraz operowymi.
Konkurs odbędzie się w trzech etapach : pierwszy z nich jest etapem
wirtualnym – do końca marca zbieramy zgłoszenia konkursowe
w formie formularza z załączonymi linkami do nagrań, kolejne dwa
etapy odbędą się w Krzeszowicach - 9-11 lipca 2021.

To co jest niestandardowe i wyjątkowe dla naszego konkursu to to,
że mogą w nim brać także osoby bez wykształcenia wokalnego, ale
równie utalentowane – które jednak obrały inną ścieżkę kształcenia
lub nie miały możliwości nauki w szkołach artystycznych. Ponadto
nasz konkurs jest otwarty dla osób od 16 roku życia – bez górnej
granicy wieku.

Po konkursie odbędą się WARSZTATY WOKALNE (1220.07.2021), które odbędą się w Krzeszowicach oraz w Osadzie
Chochołów połączone z relaksem na Termach Chochołowskich.
Uczestnicy chcący skorzystać z zajęć solowych będą mogli wziąć
udział w 5 lekcjach indywidualnych, a także licznych zajęciach zespołowych i seminariach wokalnych. Z lekcji mogą korzystać osoby
zarówno profesjonalnie zajmujące się śpiewem, jak i początkujący.
Cały zespół wokalny efekty warsztatów zaprezentuje podczas naszych niezwykłych koncertów w przeróżnych konfiguracjach zespołowych oraz solowych. Osoby aspirujące będą miały szanse wystąpić solo wraz z naszym niezwykłym zespołem. Zainteresowani
śpiewem zespołowym natomiast również znajdą dla siebie miejsce
na naszych koncertach - w szerokim repertuarze dzieł przeznaczonych dla solistów wraz z zespołem wokalnym. Poza warsztatami
i spotkaniami z niezwykłymi solistami naszego festiwalu odbędą
się koncerty, m.in. w Bazylice Mariackiej, w Alwerni, na Zamku
Tenczyn czy Koncert Finałowy w Filharmonii Krakowskiej im.
K. Szymanowskiego.
Festiwal otrzymał patronat honorowy Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników OperyARIA, jak również medialny m.in. TVP
KULTURA, TVP 3 KRAKÓW czy RADIO KRAKÓW. Ponadto,
Gala Operowa na Zamku Tenczyn została objęta patronatem Parlamentu Europejskiego.

Warto wspomnieć o naszych wyjątkowych gościach specjalnych,
wybitnych artystach jakimi są : JURY KONKURSOWE -prof. dr
hab. Jadwiga Rappe, prof. dr hab. Agata Kobierska, dr Miranda
Exner, Arnold Rutkowski; jak również : Kjetil Aamann, Dorota
Dobrolińska – Struck, Elżbieta Gładysz, Joanna Grandys, Katarzyna Haras, Krzysztof Aureliusz Łuczyński (Dyrektor Artystyczny
Festiwalu, pomysłodawca i inicjator idei Śpiewanie bez Granic, tenor

Den Norske Opera w Oslo), prof.
Rafał Majzner, Oksana Myronchuk, dr hab. Jacek Ozimkowski, Joanna Petryka-Wawrowska, dr Jadwiga Postrożna,
prof. dr hab. Piotr Sułkowski,
Joanna Święszek, Luca Tamani,
Karin Wiktor-Kałucka, Hubert
Walawski i Tomasz Wnuk.

Szczegółowe informacje na temat
festiwalu, a także regulamin
konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na naszej
stronie internetowej : www.monikavocalfestival.pl

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 darowizny, do 6
% dochodu w przypadku osób fizycznych i osób prawnych do 10
procent dochodu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i pomysły współpracy. W zamian oferujemy promocję na międzynarodowej arenie poprzez udostępnianie dostarczonych materiałów
dot. np. Twojej firmy.

O kontakt prosimy pod adresem mailowym monikavocalfestival@gmail.com lub tel. 888797929.

STOWARZYSZENIE SCENA KULTURY WOKALNEJ "ŚPIEWANIE BEZ GRANIC"
KRS 0000777258

PL15 1020 2906 0000 1802 0437 9368
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Początek nowego roku to okres podsumowań, planów oraz nadziei na lepsze jutro. W 2021 roku ta nadzieja jest wszystkim szczególnie potrzebna.Kiedy kilkanaście
miesięcy temu Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowywało projekty dedykowane niepełnosprawnym
oraz ich rodzinom, nikt z nas nie przypuszczał, że pewien wirus tak bardzo pokrzyżuje wszelkie przedsięwzięcia. Projekt z dziedziny kultury zatytułowany „Ocalić od
zapomnienia” ukierunkowaliśmy na promocję i pielęgnację szczególnie cennych dla nas wartości. Miał on być realizowany w dwóch etapach. Pierwszy zakładał spotkanie z twórczością zmarłej przed dwoma laty Marty Dąbkowskiej, drugi – wieczór opłatkowy dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.
Wiosną 2020 roku planowana była wielka, otwarta plenerowa impreza połączona z prezentacją sylwetki i poezji młodej artystki, której życiorys to
gotowy scenariusz na fascynujący film. Urodziła się bowiem z dziecięcym
porażeniem mózgowym w 1983 roku w Krzeszowicach. Nie chodziła samodzielnie, mówiła bardzo niewyraźnie. Jednak od najmłodszych lat, nie było
dla niej rzeczy niemożliwych. W szkole była prymuską i już wtedy pisała
pierwsze wiersze zaskakujące oryginalnością. Jej talent literacki rozwijał się
nieustannie, tworzyła mimo bardzo ograniczonych możliwości manualnych
zapisując swoje utwory na klawiaturze przy użyciu jednego, małego palca
lewej ręki. Od 2007 roku młoda poetka zaczęła prezentować swe utwory
na konkursach literackich, także ogólnopolskich, zdobywała wyróżnienia
i najwyższe nagrody. Jej pierwszy wieczór autorski odbył się w 2010 roku
w krzeszowickim Pałacu Vauxhall. Rok później wydany został debiutancki
tomik poezji zatytułowany „Mam nad sobą niebo”. Kolejny, pod tytułem
„Nie wiemy” ukazał się w 2013 roku, trzeci – „Mój zeszyt” w 2016. Wiersze
Marty były prezentowane w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, w Teatrze Moliera i w Piwnicy pod Baranami. Zawsze towarzyszyły im koncerty
znakomitych artystów. Marta wielokrotnie gościła na wieczorach poetyckich
w Krzeszowicach, a także w Willi Domańskich w Nawojowej Górze oraz
w kościele w Tenczynku. Dziewczyna swoim uporem, tytaniczną pracą,
niezwykłym talentem i mądrością osiągała cele. Mimo ogromnych trudności i ograniczeń fizycznych podjęła studia w Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie. Niestety nie była w stanie ich ukończyć, gdyż
po kilkumiesięcznej, ciężkiej chorobie zmarła w lutym 2019. Chodź uwięziona w swoim niedoskonałym ciele, w wierszach pokazała niezwykły talent,
wrażliwość, prawdziwe piękno i głębię duszy. Z jej poezji emanuje radość,
optymizm i pogoda ducha. Potrafiła znaleźć dobro we wszystkim, co ją otaczało. Odeszła tak nagle, bardzo młodo, zostawiając pustkę w życiu wielu
osób. W jej szufladach pozostały utwory, których jeszcze nikt nie czytał.
Rodzice postanowili pokazać je światu i tak powstał nowy tomik poezji zatytułowany „Moja droga”. W książce przypomniano również kilka wierszy
publikowanych już we wcześniejszych tomikach.

Niestety, rozwijająca się pandemia, wprowadzone obostrzenia oraz strach
przed chorobą sprawiły, że udało się zorganizować jedynie kameralne spotkanie przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
Odbyło się ono 14 czerwca 2020 roku w ośrodku Vincentinum, mieszczącym
się w przy ulicy Nowa Wieś. Rozpoczęła je msza święta w intencji śp. Marty
Dąbkowskiej. Następnie, po krótkich powitaniach i przybliżeniu postaci
poetki oraz jej dorobku artystycznego uczestnicy mieli szansę oderwać
się na chwilę od szarej, covidowej rzeczywistości i przenieść do niezwykłego świata wykreowanego przez Martę. Wiersze recytowali aktorzy Jolanta Kasprzyk i Jacek Lecznar. Oprawę muzyczną przygotowała Maria

Krawczyk-Ziółkowska. W pełnej
uroku kaplicy Św. Wincentego przez
ponad godzinę rozbrzmiewały przesycone mądrością, głębią, dojrzałością i niezwykłą prostotą słowa
doświadczonej cierpieniem i walką
z własnymi ograniczeniami młodej
kobiety, która mimo dźwiganych ciężarów codzienności nigdy nie straciła
radości, optymizmu, pogodnego spojrzenia na świat i ludzi wokół. Jej przesłanie płynące z każdego utworu to
wiara, nadzieja, miłość i pochwała
piękna otaczającej nas rzeczywistości.
Przeplatająca się z wierszami muzyka
nadała dodatkowej magii spotkaniu
sprawiając, że każdy odkrywał je na
swój własny, osobisty sposób, czuł się
wyłącznym adresatem przekazu płynącego od artystów. Po zakończeniu
poruszeni uczestnicy dzielili się tym
niesamowitym nastrojem i przeżyciami w kuluarach. Można było także
nabyć tomiki poezji Marty Dąbkowskiej i poznać lepiej jej twórczość w domowym zaciszu. Gośćmi honorowymi
imprezy byli najbliżsi poetki – rodzice, babcia, ciocia. Swoim udziałem zaszczycili nas także: prezes Zarządu Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo
pani Irena Mitura, dyrektor Centrum Kultury i Sportu pan Paweł Czyż
z rodziną, prezes Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej pani
Teresa Piekara, artysta malarz Marcin Kołpanowicz – autor ilustracji zawartych w tomiku „Nie wiemy” oraz wieloletnia terapeutka i powierniczka
Marty pani Anna Zaborowska.

Drugi etap projektu „Ocalić od zapomnienia”, czyli wspólne opłatkowe
spotkanie niepełnosprawnych i ich bliskich, zaplanowane na jeden z grudniowych, niedzielnych wieczorów, z powodu rozwijającej się pandemii
musiało zostać odwołane. Aby jednak choć w niewielkim stopniu umilić im
wszystkim ten trudny czas izolacji społecznej, postanowiliśmy przygotować
paczki żywnościowe i przekazać je rodzinom z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności. Wizyta pomocników św. Mikołaja w uzgodnionym
wcześniej terminie, za każdym razem przynosiła odrobinę optymizmu,
nadziei oraz radości, szczególnie wśród najmłodszych obdarowywanych.

Cały projekt udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Gminy
Krzeszowice, współpracy wolontariuszy z grupy Supporto.
Niestety po raz pierwszy nie odbył się organizowany od kilku lat plenerowy
Integracyjny Piknik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Tegorocznemu
spotkaniu miały towarzyszyć warsztaty pod hasłem: „Żyjmy dłużej”. Projekt
musi poczekać na lepsze czasy.

Członkowie Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i rodziny
zrzeszone w nieformalnej grupie Supporto spotkali się w niewielkim gronie
w święto Trzech Króli na mszy św. w kaplicy Vincentinum na Nowej Wsi
prosząc o zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże w Nowym Roku. Zachowanie obowiązkowego dystansu społecznego, maseczki zakrywające twarz
oraz konieczność pozostania w domu wielu niepełnosprawnych osób to
przeszkody, które przyćmiły pełną radość ze spotkania po wielu miesiącach.
Mamy jednak wszyscy nadzieję, że 2021 rok przyniesie pozytywne zmiany,
a rzeczywistość wokół nas powoli zacznie wracać do normalności.
v Stowarzyszenie Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo w Krzeszowicach

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.
www.ektrans.pl
Rudawa

EKTRANS

Krzeszowice
Terpap Papier
Este Color

79

Kraków
79

Hotel
MULTILAK
Mieszalnia farb i restauracja
“KOCHANÓW”
i tynków

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
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Niemczynow A.H. : Tamta kobieta
Pewnego dnia w gabinecie doktor Romy Jasińskiej
pojawia się młody mężczyzna z małą dziewczynką.
Nieznajomy rozpoznaje w niej kobietę, którą próbował znaleźć przez wiele lat. Kobieta nie jest
z tego faktu zadowolona. Dlaczego Romie zależało
na tym, aby nikt jej nie szukał? Co ukrywa lekarka?
Czy coś łączy ją z przybyłym nieznajomym?

Kursa M. : Tajemnica Sosnowego Dworku
Kiedy Katarzyna Rawska zostaje zatrudniona
w fundacji, której siedziba mieści się w starym
dworku, nie ma pojęcia, że ta praca zmieni całe jej
życie, a przede wszystkim ją samą. Niezamieszkały
pozornie budynek ma bowiem dwie tajemnicze
lokatorki. Próbując poznać ich dzieje, Kasia trafi
na zagadkę z przeszłości, która okaże się bardzo
istotna dla jej przyszłości.

Legenda o Nowej Górze

Wolińska-Riedi M. :
Zdarzyło się w Watykanie:
nieznane historie zza Spiżowej Bramy
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z nielicznych
kobiet, mieszkała za Spiżową Bramą przez prawie
20 lat. Teraz rozmawia z innymi świeckimi pracownikami i mieszkańcami Watykanu, którzy jeszcze
nigdy nie opowiadali o swoich przeżyciach.
Rozmowy przeplatane są również wyjątkowymi
wspomnieniami autorki.

Kassala E. : Hatszepsut
Hatszepsut - żona, matka, kapłanka, mistrzyni
strategii politycznych, doskonale funkcjonująca
w świecie męskich reguł gry, silna, a równocześnie
wrażliwa i pełna ideałów mądra kobieta. Poznajemy
drogę, którą przeszła, zanim założyła męski strój,
przypięła rytualną sztuczną brodę i została nie, jak
większość jej poprzedniczek, małżonką władcy, ale
samodzielnie rządzącym potężnym faraonem, pod
którego rządami Egipt stał się potęgą.

Dawno, dawno temu na wysokiej górze znajdowało się niewielkie miasto o nazwie Złota
Góra. W mieście rządził król, była też przy
zamku szkoła rycerska. Część mężczyzn mieszkających w mieście szkoliła się na rycerzy, a pozostali pracowali w kopalni, która znajdowała
się u podnóża góry.

Cussler C. : Bunt morza

Stelmaszyk A. : Kamień Przeznaczenia t.3

Alarmujący wzrost poziomu mórz świata – dużo
większy niż mogłoby spowodować topnienie lodowców – sprawia, że zespół naukowy NUMA rusza
w świat w poszukiwaniu wyjaśnienia. Od pełnych
rekinów azjatyckich wód przez ulice nowoczesnego
Tokio do zakazanej tajemniczej wyspy, zespół
NUMA musi ryzykować wszystko, żeby zapobiec
globalnej katastrofie.

W kopalni wydobywane było
złoto, które sprzedawane było
na całym świecie. Mieszkańcy
Złotej Góry stawali się coraz
bardziej bogaci. Niestety zaślepieni bogactwem byli coraz
bardziej chciwi i chcieli mieć
coraz więcej złota i nowych
surowców.

Kolejna część lubianej przez wszystkich serii ”Mazurscy w podróży”. Przed Mazurskimi następna
niezapomniana podróż, wiodąca tym razem wśród
malowniczych szkockich wzgórz i kornwalijskich
klifów. Rodzina wybierze się na przejażdżkę pociągiem do Hogwartu z filmów o Harrym Potterze,
ruszy na poszukiwanie potwora z Loch Ness i odwiedzi Stonehenge oraz wiele innych niezwykłych
miejsc.

Do czego jest w stanie doprowadzić skrzywdzona
kobieta, zrozumie tylko druga, która w imię zemsty
szuka odwetu. Autorka bardzo umiejętnie stopniuje
napięcie, atmosfera zagęszcza się, a poczucie zagrożenia wciąż narasta. Powoli, acz systematycznie,
z odmętów przeszłości wyłania się zaskakujący
obraz.

Lecz nadszedł taki dzień,
w którym górnicy zeszli pod
ziemię tak głęboko, że wszystko
się zawaliło, w głąb ziemi runął
zamek i część domów. Przy

życiu pozostało niewielu mieszkańców i od tamtego czasu
nie ma już miasta, lecz wieś,
którą nazwano Nową Górą.
Mieszkańcy w końcu przejrzeli na oczy, zaczęli cieszyć
się życiem nie zważając na
wielkie bogactwa i żyli długo
i szczęśliwie.

Douglas C. : Odwet

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

IBUK Libra
w Krzeszowickiej Bibliotece
Dla wszystkich czytelników mamy świetną wiadomość, od
dziś w ofercie naszej biblioteki zagościły darmowe piny dostępu do czytelni internetowej – IBUK Libra.
W dobie pandemii możliwość
skorzystania z naszego księgozbioru podręcznego jest
ograniczona, dzięki pinom
uzyskacie dostęp do literatury
z zakresu prawa, medycyny,
nauk ekonomicznych, humanistycznych, technicznych.

Chrzanowskie Kino Sztuka
otwarte!!! Zapraszamy!!!
Dla tych, którzy dawno nas nie odwiedzali, mamy miłą niespodziankę. Próbując wyciągnąć jakiekolwiek pozytywy z trudnego
czasu, kiedy byliśmy zamknięci, postanowiliśmy odremontować
hol kina. Nie wynajmowaliśmy żadnej ekipy remontowej. W prace
zaangażowani byli niemalże wszyscy pracownicy.
Nie wiem czy wiecie, że dom
kult ur y to w łaśnie tak i ...
dom. Miejsce, w którym my
sami malujemy ściany, odnawiamy meble, szyjemy, dobieramy każdy element wystroju. A to wszystko, żebyście
czuli się jak u siebie. Odwiedzając nas napotykacie różne
osoby z moksirowej ek ipy.
Najprawdopodobniej Pani,
k tór a Wa s w it a pięk ny m
uśmiechem wcześniej biegała
z pędzlem i malowała ściany,
a jeden z naszych kolegów
szy ł pok rowce i poszewk i.
Lampy, które wiszą przy garderobie służyły wcześniej jako
oświetlenie sceniczne, w tych
niew ielk ich przedmiotach
drzemie wielka historia.

Ponadto na platformie jest
wiele publikacji dla dzieci
i młodzieży, literatury faktu,
literatury pięknej i kobiecej.

Wypożyczanie stało się bajec zn ie proste. Jedy ne co
musisz zrobić to:
• napisać do nas prośbę
o pin dostępu
• zarejestrować się na
stronie http://libra.ibuk.
pl/
• wprowadzić otrzymany od
nas pin
• cieszyć się dostępem do
interesujących tytułów

Interesujące książki znajdziesz
przy pomocy wyszukiwarki,
wprowadzając odpowiednie
filtry.

Klikając na w ybraną publikację możesz zobaczyć informacje o książce oraz uzyskać
p o d gl ą d jej t re ś c i. Je ż el i
chcesz pracować z książką
w ba rdziej zaawansowany
sposób kliknij opcje „dodaj
do półki”.

Górska K. : W stadninie
Poczytaj o sympatycznym czerwonym samochodziku Franku i dowiedz się, jakie zwierzęta i ich
opiekunów spotkał w stadninie. W książeczce
oprócz historyjki do czytania, znajdziesz zagadki,
quizy i łamigłówki.

Jeżeli masz więcej pytań, odpowiedzi znajdziesz w tych
filmikach instruktażowych :
• www.youtube.com/
watch?v=p-DQnp1fvgI

• www.youtube.com/
watch?v=LWWktdghscY
• www.youtube.com/
watch?v=7GNxlHtmtWk

Jesteśmy ciekawi jak Wam
się sp o doba m i n i g a ler ia
starych zdjęć. Może odnajd ziec ie siebie? Pr z y t u l ny
kącik, w którym można odpocząć przed seansem już od
dawna czekał na ot warcie.
Oto kilka kadrów subtelnie
zdradzających efekt końcowy
oraz kilka pokazujących, jaka
była droga…
v MOKSiR w Chrzanowie
Fot. Paulina Lizurek
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WITAMINA C - NIEZBĘDNA DLA
FUNKCJONOWANIA LUDZKIEGO ORGANIZMU

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Czy wiecie, że witamina C jest niezbędna dla funkcjonowania organizmu ludzkiego? Niestety organizm
człowieka nie ma zdolności syntetyzowania ani magazynowania witaminy C. Według badań naukowych
witamina C dostarczana do organizmu w postaci pożywienia i suplementów diety, powoduje jedynie
ograniczony wzrost jej stężenia w skórze. Przyjmuje się, że tylko 5 % pozostaje w organizmie po
stosowaniu doustnym witaminy C.
Co zatem ze skórą, której zdrowie i młody wygląd
jest zależny od witaminy C? Wiemy przecież, że
kolagen (główne białko podporowe, białko młodości) syntetyzuje się w obecności witaminy C. Jak
więc uzyskać większe stężenie witaminy C w skórze?

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Z pomocą przychodzi profesjonalna kosmetyka. Ale
tu spotykamy się z problemem, gdyż witamina C jest
bardzo delikatną substancją, wrażliwą na działanie światła, temperatury, powietrza, wolnych rodników... Wszystkie te czynniki niszczą, degradują witaminę C. Zachodzi
prawdopodobieństwo, że niezabezpieczona witamina C
w kosmetyku szybko ulegnie utlenieniu.

tel. 668-990-679

Problem ten rozwiązali naukowcy, biotechnolodzy. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod biotechnologii enzymatycznej, powstała innowacyjna linia kosmetyczna, wykorzystująca 100 % aktywną, czystą witaminę C w nowej, naturalnej
formie AA2G, witaminę C zabezpieczoną przed rozkładem
naturalnym glukozydem.
AA2G to 2-Glukozyd kwasu askorbinowego, to naturalna witamina C stabilizowana przez połączenie z cząsteczką glukozy.
AA2G jest odporna na działanie wysokiej temperatury, tlenu
metali ciężkich, pH i innych czynników degradacyjnych.
Witamina C w formie AA2G jest aktywna dopiero po nałożeniu
na skórę! Dzieje się tak dlatego, że glukoza chroniąca witaminę
C, wchodzi w reakcje z enzymem skórnym, dzięki czemu rozpuszcza się glukoza i uwalnia aktywną witaminę C bezpośrednio do
komórek skóry, oddając jej wszystkie swoje właściwości!
Teraz rozumiecie dlaczego kosmetyki ze 100% witaminą C AA2G
dają tak spektakularne efekty i są niezbędne w profesjonalnej,
świadomej pielęgnacji skóry?

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Tonik, mleczko do demakijażu oprócz cudownej witaminy C
zawierają ekstrak z żeń szenia, olej winogronowy, ekstrakt
z jedwabiu, kwasy fenolowe.
Badania potwierdzają, że zabiegi z aktywną witaminą
C AA2G inicjują:
• 40 % zwiększenie jędrności, gęstości,
napięcia i wygładzenie zmarszczek
• rozjaśnienie przebarwień
• ujednolicenie kolorytu
Przygotowaliśmy dla Was super atrakcyjne ceny zabiegów ze
zdrową, 100% aktywną witaminą C AA2G.

My jako kosmetolodzy i wieloletni praktycy pracujemy wyłącznie
na kosmetykach ze 100% witaminą C AA2G i takie kosmetyki
polecamy do stosowania w domowej pielęgnacji.

www.instytutelf.pl

Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf

Krem - Power Cream - zawiera witaminę C AA2G, ekstrakt z żeń
szenia oraz ekstrakt z jedwabiu.

Czas na rajstopy! Jak je nosić?

Rajstopy to atrybut kobiet, choć w XIX wieku przywilej ich noszenia mieli tylko mężczyźni. Z czasem nasze babki zaczęły
je zakładać, dostrzegając ich potencjał. W PRL-u razem z goździkami stanowiły zestaw prezentowy, na który czekała każda
kobieta w dniu swojego święta. Dziś możemy wybierać w niezliczonej liczbie wzorów i kolorów rajstop, czyniąc je interesującym elementem stylizacji. Podpowiadamy, z czym je nosić!
Gładkie, wzorzyste, jednobarwne, kolorowe, z błyszczącą
lycrą, z mikrofibrą albo dodatkiem wełny. Wachlarz możliwości w przypadku rajstop jest
naprawdę spory. Jednak wiele
osób zraziło się do ich noszenia,
pamiętając czasy przedszkola –
kiedy mimo podciągnięcia rajtuz
wysoko, one i tak podczas zabawy
zsuwały się. Ten scenariusz wcale
nie musi się powtórzyć – wystarczy dopasować odpowiedni
rozmiar, sprawdzając go na tabelce z tyłu opakowania, a nic nie
będzie opadało i przeszkadzało.

Zamiast traktować je jak przykry
obowiązek, spójrzmy na nie jak na
dodatek, który tak samo jak kolczyki czy torebka doda stylizacji charakteru.
Pamiętajmy o kilku zasadach

To, jakie rajstopy wybierzemy na daną okazję zależy oczywiście od
naszego gustu, choć istnieją pewne niepisane zasady dotyczące noszenia tej części garderoby. Warto o nich pamiętać, aby nie narazić
się na modowe faux pas.

– Rajstop przeważnie unikamy w miesiącach letnich. Wyjątkiem są sytuacje, w których gołe nogi wyglądałyby mało elegancko – na przykład
na weselu czy uroczystej gali – lub nieprofesjonalnie – w pracy, w której
obowiązuje dress code. W tym momencie warto wspomnieć o błyszczącym i matowym wykończeniu (wiele pań o tym zapomina) – jeśli
szykujemy się na wydarzenie, na którym będziemy fotografowane,
załóżmy matowe rajstopy, to zaprocentuje! Błyszczące modele w połączeniu z fleszem aparatu stworzą wrażenie jeszcze większego błysku.
Warto pamiętać, że rajstopy w ciemnych odcieniach – czerni, granatu,
grafitu, jak i te w pionowe wzory wysmuklają optycznie nogi, a w połączeniu ze szpilkami tworzą nieziemski efekt. I na koniec jeszcze jedna
ważna kwestia – kupując rajstopy, sięgnijmy od razu po 2 opakowania
i jedno trzymajmy w torebce. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się
przydać – komentuje ekspertka marki KiK.

Jak dobierać wzorzyste rajstopy do stylizacji?

Czarne, klasyczne rajstopy, jak i te w cielistym odcieniu warto mieć
zawsze w gotowości, ale to te wzorzyste modele mogą dodać stylizacji
pazura i pozwolą na modowe szaleństwo. Mamy w czym wybierać –
pionowe pasy, monogramy, wzór w siateczkę, kropki, cętki czy koronki
przyciągną spojrzenia i skoncentrują uwagę na smukłych nogach. Dają
także duże pole do popisu w stylizacjach – nawet prosta, casualowa
sukienka w połączeniu z wzorzystymi rajstopami i butami na obcasie
będzie wygląda nietuzinkowo.

– Rajstopy w siateczkę połączone z ciężkimi butami na zimę, jeansową
spódniczką i prostym, czarnym golfem zbudują ciekawą, modną stylizację w młodzieńczym stylu. Dla tych bardziej odważnych ciekawą
opcją będzie także połączenie wzorzystych rajstop ze skórzanymi
szortami oraz czarnymi, masywnymi butami. Rockowy look z kolei
podkreślą kabaretki założone pod jeansy z dużymi przetarciami –
podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK. – Nie bójmy się wzorzystych
rajstop! Jeśli na co dzień stawiamy na spokojne stylizacje, wypróbujmy
metodę małych kroczków i połączmy wzorzyste modele chociażby
z dzianinowymi, prostymi sukienkami do pracy lub wykorzystajmy je
do zbudowania wieczorowego looku – będą wyglądały idealnie w po-

łączeniu z klasyczną małą czarną i szpilkami. Pamiętajmy, że ozdobne
rajstopy już same w sobie są bardzo strojne, dlatego dobierajmy je raczej
do jednobarwnej, gładkiej odzieży. Nie warto przesadzać także z kolejnymi, szczególnie mocno dekoracyjnymi dodatkami – jak bogata
biżuteria, opaska na włosy czy torebka. Popatrzmy na stylizację jako
całość i zastanówmy się, czy czegoś nie jest tutaj za dużo. Moda –
TAK, pstrokacizna i przesada – zdecydowanie NIE! – podsumowuje
stylistka marki KiK.
Wzorzyste rajstopy to idealna propozycja dla kobiet, które lubią bawić
się modą. „Ogrywając” strojne modele włączmy wyobraźnie, jednocześnie pamiętając o kilku ważnych zasadach. To gwarancja udanej
stylizacji z rajstopami w roli głównej!
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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

Przedszkole w Tenczynku w dobie pandemii
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku to jedna z placówek, która pomimo pandemii, po krótkim lockdownie otworzyła swe podwoje od końca maja i z krótką wakacyjną przerwą pracuje nieprzerwanie cały
czas. O trudach pracy w pandemii opowiada Pani Dyrektor przedszkola - Marzena Kubin.
Od samego początku to było dla nas duże wyzwanie, choć bardzo cieszyliśmy się, że przedszkole zacznie funkcjonować i zapełni się dziecięcym śmiechem. Martwiliśmy się jak sprostać wytycznym GIS zapewniając dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki
w placówce? Jak sprawić aby dzieci czuły się dobrze, a placówka w czasie
pandemii działała w miarę normalnie.

Wiele godzin zabrało nam przygotowanie właściwych procedur przyjęcia dzieci i funkcjonowania przedszkola w ścisłym reżimie sanitarnym.
Nowej sytuacji uczyliśmy się długo i tak naprawdę uczymy się cały
czas. Nie było to łatwe i wymagało przearanżowania całej organizacji
pracy, zmiany godzin poszczególnych grup, przydziałów zadań dla pracowników oraz wyrozumiałości i doskonałej współpracy z rodzicami.
Mamy nadzieję, że pomimo trudów nam się to udało. Dzieci radośnie
wróciły do przedszkola, stęsknione za kolegami, zabawkami i swoimi
paniami. Z dnia na dzień przybywało ich coraz więcej. Ze względu
na pandemię niestety byliśmy zmuszeni wprowadzić zakaz wstępu do
budynku przedszkola osób z trzecich, w tym także rodziców. Od początku uruchomiliśmy obok wejścia głównego, wejście ewakuacyjne dla
najmłodszych dzieci z grup „Misiaki” i „Krasnoludki”. W ten sposób
chcieliśmy rozładować ewentualne kolejki. Na bieżąco szukaliśmy
nowych rozwiązań mając na uwadze skrócenie czasu, który rodzice
spędzają przyprowadzając i odbierając dzieci.

Już po kilku dniach wprowadziliśmy możliwość wcześniejszego powiadamiania o odbiorze dziecka sms-em na komórkę przedszkolną.
Rodzice mogą poczekać w samochodzie, aż dzieci się ubiorą i czekając
nie muszą moknąć na deszczu czy marznąc na mrozie przed wejściem.
Z rodzicami na bieżąco porozumiewamy się telefonicznie, mailowo,
nagrywamy i przesyłamy filmy, zdjęcia, diagnozy dzieci. Trwały nagrania filmów z przedstawieniami i życzeniami dla Babci i Dziadka,
bo po raz pierwszy uroczystości nie odbyły się w przedszkolu. Linki do
filmów otrzymali rodzice. Nawet św. Mikołaj musiał biegać naokoło budynku i wrzucać prezenty dla dzieci przez okna, bo nie miał wstępu do
przedszkola. Z tego wydarzenia film został zaprezentowany dzieciom,
a potem było szukanie prezentów. Staraliśmy się, aby te nowe formy
pracy też były atrakcyjne dla dzieci. One same świetnie odnalazły się
i przystosowały bez problemów do nowej rzeczywistości.
Najtrudniejszy dla nas czas nastąpił na przełomie listopada i grudnia.
Wtedy koronawirus „przetoczył się” z impetem przez przedszkole.
Wcześniej chorowały pojedyncze osoby, grupy po kolei były na kwarantannie, dezynfekowaliśmy przedszkolne pomieszczenia korzystając także z ozonatora zakupionego przez działające przy placówce

Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola w Tenczynku
„Tęcza Marzeń”. Sytuacja
była niezwykle trudna
w pewnym momencie
brakowało nam kilkunastu pracowników (przebywali na kwarantannie
albo chorowali na covid19). Za zgodą wspierającego nas od samego
początku Organu Prowadzącego, w tym Wydziału Edukacji byliśmy
zmuszeni na kilka dni
zamknąć kuchnię, ale nie
zamykając całego przedszkola. Byliśmy w stałym, wielogodzinnym kontakcie z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. (Chcę tu podkreślić doskonałą
współpracę z Sanepidem). Tu wspaniale na wysokości zadania stanął
cały Zespół nauczycieli i pracowników naszego przedszkola. Przetrwaliśmy ten trudny okres cały czas pracując wiedząc, że jesteśmy
bardzo potrzebni.
Podsumowując chcę podkreślić, że dla mnie osobiście nauczyciele
i pracownicy wszystkich otwartych w dobie Covid-19 przedszkoli to
prawdziwi bohaterowie. Nie mówi się o nas wiele w mediach. Jakby naturalnym jest, że przedszkola pracują, koronawirus zbiera swoje żniwo,
a my w większości pasjonaci swojej pracy, dajemy z siebie wszystko.
Trwa pandemia, lockdowny, a my trwamy na posterunku mając przecież
kontakt z tak licznymi grupami dzieci, a przez nie z rodzicami. Na
nas zawsze można liczyć. Mamy nadzieję, że rządzący o nas nie zapomną (czasami mamy takie wrażenie) i wkrótce wszyscy nauczyciele
przedszkoli wraz z pozostałymi pracownikami zostaną zaszczepieni
na Covid-19. Szczepionka daje nam nadzieję na normalność. Z utęsknieniem na nią czekamy, ale zawsze będziemy gotowi do pracy bo
przecież dzieci i rodzice na nas liczą. Nie możemy Was zawieść.
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Koń miesiąca – Beryl
Witajcie! Zima to dobry czas na opowieści. Dziś chcemy podzielić się z Wami historią jednego
z „arystokratów” zamieszkujących Radosny Tenczynek – Beryla. Jest to szlachetny koń z rodowodem, rasy polski koń sportowy. Jako taki, urodzony był do rywalizacji. W młodości wykazywał
wielkie zdolności do skoków, skakał 1,60 m - co jest rezultatem na miarę zawodów światowych.
Niestety, jego karierę przerwały
kontuzje, które spowodowały,
że do dziś jest nękany drobnymi
problemami z kopytami, co nie
pozwala na starty w zawodach.
Do pani Ani trafił w 2010 roku,
w wieku 10 lat. Dzięki odpowiedniej opiece i treningowi
wrócił w ograniczonym zakresie
do sportu (wyszukajcie jego
zwycięski start na YouTube:
„Beryl Rybnik”).
Obecnie Beryl, jako 21 latek,
jest na końskiej emeryturze,

otoczony ciepłem i miłością,
gdyż znalazł w Tenczynku rodzinę adopcyjną. Pani Ola i jej
córeczki odwiedzają go kilka
razy w tygodniu, raczą smakołykami, czeszą, przytulają
i dbają o odpowiednią dawkę
ruchu poprzez spacery i lonżowanie. Beryl odwzajemnia
się, okazując miłość i przywiązanie, a jego łagodność w stosunku do dzieci wprost zadziwia
– stał się ich „największym
pluszaczkiem”.

Miłość
w powietrzu!
Bardzo się cieszymy, że słoneczną zimową niedzielę 14 lutego zdecydowaliście się spędzić
w towarzystwie naszych milusińskich na walentynkowej sesji fotograficznej.

A teraz trochę jeździeckiej wiedzy...

Dlaczego lonżowanie jest takie ważne? Bieg w kółko na taśmie wokół trenera może dla osób
postronnych wydawać się zajęciem ogłupiającym dla konia, tymczasem praca na lonży to
bardzo ważny element treningu. Regularne lonżowanie pomaga w utrzymaniu równowagi oraz
poprawia elastyczność.
Ruchy konia stają się regularniejsze, płynne, wyrabia się
rytm. Dodatkowo przyczynia
się do rozbudowy masy mięśniowej, a także usprawnia
komunikację między koniem
a opiekunem. Dla koni, które
nie pracują, jest to również wspaniałe oderwanie od codziennej
stagnacji i stymulacja umysłowa.
A co daje trenerowi? Chwile, gdy
w otoczeniu pięknej przyrody
można się skupić na obserwowaniu dumnego zwierzęcia, podziwiać jego grację, wsłuchać się
w to, co ma nam do powiedzenia

i czerpać satysfakcję z nawiązywanej więzi.

Jak świetnie może taka praca odświeżyć umysł naszych końskich
emerytów, niech Szanownemu
Czytelnikowi zobrazuje historyjka z bohaterem artykułu w roli
głównej. W jeden z pięknych
jesiennych dni, gdy słoneczko
świeciło, a piasek na ujeżdżalni
był mięciutki i sypki, Beryl po
kilku minutach rozgrzewki, zamiast grzecznie słuchać poleceń
trenerki, przeszedł w kłus, następnie piękny galop, a po paru
minutach biegu uznał trening

Pani fotograf Agata Tynka
d w oi ł a s i ę i t roi ł a , a b y
uwiecznić na zdjęciach Waszą
miłość do siebie nawzajem
oraz do koni, co widać na załączonej fotografii. Nasi czworonożni modele zdali egzamin
i pięknie pozowali, słoneczko

pieściło nas swoimi promieniami, a wszechobecna miłoś
ći piękna zimowa sceneria
rozgrzały nasze serca. Dziękujemy za Waszą szczodrość
i za to, że jesteście z nami
w zimowy czas!

Radosna zima
A co się u nas dzieje zimą?

za zakończony i zgłosił się po
nagrodę z bardzo zadowoloną
miną. Najwyraźniej odezwała się

w nim sportowa krew i przypomniał sobie udział w zawodach :)

Nie śpimy – jeździmy – zajrzyjcie na
profil FB @radosnytenczynek, żeby
obejrzeć relacje z cudownych zimowych jazd w terenie. Zapraszamy
do nas dużych i małych!

Międzynarodowy
projekt edukacyjny Emocja
Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować
dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych.
Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle
ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.
Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek
do drugiego człowieka, Oddział Przedszkolny oraz klasy
I i II w naszej szkole uczestniczą w międzynarodowym
projekcie edukacyjnym Emocja.

Hotel dla kotów i małych zwierząt

Projekt sk łada się z pięciu
spotkań obejmujących tematykę
uniwersalnych wartościach:

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 o wcześniejszy 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

• MODUŁ
I KREATYWNOŚĆ
• MODUŁ II
WYOBRAŹNIA

• MODUŁ III MOC
SŁÓW

• MODUŁ IV RÓWNOŚĆ

• MODUŁ V OSWAJANIE
STRACHU

5 razy do roku nauczyciele skupiają się na nauczaniu jednej
wartości. Mają do dyspozycji
wiele sposobów na realizację
zadania, np. czytanie bajek
i opowiadań oraz omawianie
z dziećmi konkretnych cech
i zachowań; gry; odgrywanie
scenek i ról; rozmow y itp.
Dobór odpowiednich metod
pracy ma na celu pobudzenie
uczniów do zdobywania wiedzy
i umiejętności.
Za nami już wykonane i potwierdzone certyfikatami dwa
pierwsze moduły. Udział w projekcie daje dzieciom wiele ra-

dości. Bawiąc się poznają skomplikowany, ale zarazem ciekawy
św iat emocji. Naucz yciele
wspólnie z dziećmi zgłębiają
tajniki ludzkiej natury pamiętając, że emocje i ich wyrażanie,
nauka języka emocji są bardzo
ważne, gdyż nie t ylko po-

zwalają nam zrozumieć samych
siebie lecz również drugą osobę.
v D.SZ.
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Świętego Józefa w Kaszowie
www.liszki.pl

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
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KĄCIK KULINARNY

Pomysł na sobotni a może i piątkowy wieczór

Przekaż 1 % na
Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny apelujemy do
Miłośników Tenczyna o przekazywanie stowarzyszeniu
Ratuj Tenczyn 1 % podatków.
W tym roku można to zrobić
używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie
wypełnić online lub pobierając program za darmo na
własny komputer.
Wasze podatki są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności stowarzyszenia, dzięki nim
możemy skutecznie pracować. Liczymy na Wasze
wsparcie.

KRS 0000332177

Dzisiaj artykuł będzie trochę inny, ale jak zawsze kulinarny. W obecnych czasach, gdy
większość czasu spędzamy w domu, każdy w swoich sprawach, fajnie jest znaleźć coś wspólnego,
coś co możemy zrobić razem. U nas padło na wspólne seanse filmowe. Mieszkamy w miasteczku
gdzie kina nie ma, do każdego trzeba dojechać, wiec nawet wcześniej nie zawsze nam się chciało.
A teraz przenieśliśmy kino do własnej sypialni, własnego łóżka. I to jak przenieśliśmy! Od razu
w wersji VIP : ) czyli z czymś pysznym do jedzenia..
Na ten wieczór szczerze czekamy cały • owoce – winogrona,
t ydzień, dyskutujemy co zobaczymy,
pomarańcze (obrane
szukamy, wybieramy. Jako, że za oknem
porozkładane w kawałkach ),
paskudnie, a ja marzę o cieple i spokoju,
gruszki
to kręcimy się przy filmach miłych i sym- • warzywa – pomidory, ogórki,
patycznych, obyczajowych.
papryka
•
oliwki
Skąd bierzemy filmy? Raz był z Netflixa,
ale teraz bierzemy za cel kina – najczę- • orzechy
ściej bilety kupujemy do Kina Kika w Kra- • chleb
kowie. Znamy je i lubimy, więc wspieramy • nachosy
swoich. K ina trzeba teraz wspierać,
choćby kupieniem biletu do wirtualnego
kina za 10 czy 15 zł.

A tak naprawdę wszystko to, co jesteśmy w stanie znaleźć w naszych
szaf kach kuchennych i dokupując wg
Ale żeby właśnie przenieść się do strefy naszego smaku w danej chwili.
V IP w ukochanym kinie – przygoto- Na zdjęciach jest jedna z naszych
wujemy sobie deski pełne pyszności, które domowych desek oraz bruschetta –
na tacy można postawić w łóżku. Każdy z chleba z naszej ulubionej piekarni,
z nas wyjada z niej to, co najbardziej lubi. do tego oliwa, pomidory, czosnek,
Co z sobą zabieramy na seans?

• sery różne, od żółtych twardych
takich jak Cheddar, Bursztyn...
• sery pleśniowe – gorgonzola,
camembert (ten zdarza się też na
ciepło)
• wędliny (suszone szynki, fuet,
chorizo)

pietruszka, świeżo mielony pieprz
i parmezan w płatki krojony – och!,
to też kochamy :)

Tak naprawdę opcji na jedzenie
w łóżku jest wiele – wybierzcie to,
co lubicie, przygotujcie, usiądźcie,
obejrzyjcie wspólnie. To naprawdę
dobry pomysł!
A do tego kieliszek czerwonego wytrawnego wina i zaczynamy seans!

Ulla Pałka

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

www.almaspei.pl

NASZ 1%
MA MOC!

NORRSKEN - ZORZA POLARNA
Mam dla Was świetną wiadomość - Oriflame właśnie
wprowadziła kolekcję biżuterii Norrsken.
"Norrsken" to po szwedzku zorza polarna. Podstawą
kolekcji jest światło. Nowa biżuteria zawiera tylko
naturalne kamienie półszlachetne, wybrane ze względu na
głęboką więź z naturą, wyjątkową energię i niezwykłe
właściwości, są klejnotami w koronie Norrsken.
Każdy kamień półszlachetny z kolekcji Norrsken jest
niepowtarzalny, podobnie jak niepowtarzalna jest każda
kobieta – nie tylko inna i wyjątkowa ze swej natury, ale
także cechująca się indywidualnym charakterem.
Naturalne kamienie Norrsken, starannie wybierane, zyskują
piękną oprawę w postaci projektów, które podkreślają ich
wyjątkowość. Nie ma dwóch takich samych kamieni, co gwarantuje, że dana biżuteria będzie
jedyna w swoim rodzaju.
PO KATALOGI Z BIŻUTERIĄ ZAPRASZAM DO NASZYCH BIUR.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

KRS 0000 237 645

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

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57
Poniedziałek 1500 - 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 - 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Setne urodziny
Pani Bronisławy Foks z Pisar
W dniu 2 lutego 2021 roku Pani Bronisława Foks mieszkanka wsi
Pisary obchodziła swoje setne urodziny. W tym dniu Jubilatka świętowała w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, otrzymała wiele
najlepszych życzeń.
Życzenia złożyli: Prezes Rady
Ministrów Mateusz Moraw ieck i, Wojewoda Ma łopolski Łukasz Kmita, Wójt
Gminy Zabierzów Elżbieta
Burtan, k ierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska, przedstawicielki
Klubu Seniorów w Pisarach,
Sołt y s Pisa r w raz z R adą
S ołe c k ą , Pr z e d st aw ic ie le
Gminnej Rady Seniorów przewodniczący Andrzej Korzycki
i Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów Aleksandra
Małek. Jubilatka była bardzo
wzruszona wszystkimi otrzymanymi życzeniami.

Pani Bronisława Foks jest
sz c z ę ś l iw ą mat k ą , babc ią
i prababcią. Ma trzy córki,

siedmiu wnuków,
dw u na st u pr awnuków i dwóch
p r a p r a w nu k ó w.
Jubilatka jest
osobą ż yczl iw ą ,
pogodną oraz
bardzo gościnną.
W młodości
bardzo lubiła
ta ńc z yć , w iel k ą
przyjemność
spraw ia jej cz ytanie bez uż ywania okularów.

Pani Bronisławie Foks gratulując jubileuszu, życzymy
jeszcze raz duż o zdrow ia,
pomyślności, pogody ducha.
Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne.

v Krystyna Jędrzejowska
Kierownik USC
Zdjęcie: Ewa Mirek
Do serdecznych życzeń i gratulacji dla szanownej Jubilatki
dołącza się Redakcja "Gwarka".

"KAŻDY MA SWOJE LATO"

premiera filmu Tomasza Jurkiewicza
Piątek, 12 marca 2021, 18.00 - 21.00
PREMIERA! 12 marca w Kinie "Sokół" w Trzebini zaprezentujemy pokazy premierowe najnowszego filmu Tomasza Jurkiewicza "KAŻDY MA SWOJE LATO".
Każdy ma swoje lato / Everyone Has a Summer to wyróżniona
na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2020 kameralna opowieść o młodzieńczym buncie, pierwszej miłości
i głęboko skrywanych rodzinnych tajemnicach. W głównych
rolach brawurowo zagrali Anita Poddębniak, Maciej Grzybowski, Nicolas Przygoda oraz Sandra Drzymalska.
wwww.kino.tck.trzebinia.pl

O małżeństwie – na smutno...
14 lutego jest nie tylko Dniem Zakochanych, ale również w tym dniu kończy
się Tydzień Małżeństwa. To międzynarodowa inicjatywa, która od wielu lat
odbywa się w Polsce. Idea jest taka, żeby poprzez warsztaty, konferencje,
spotkania z różnymi fachowcami pogłębić małżonkom wiedzę o ich relacji
i także stworzyć im okazję do spotkania ze sobą. Wszystko zmierza do
tego, żeby pokazać wartość małżeństwa jako wyjątkowej relacji.
Małżeństwo przezywa kryzys.
W Polsce mamy ok 30 % rozwodów, a w du ż ych miastach ten odsetek sięga nawet
do 50. Rozwodzą się coraz
młodsze małżeństwa – nawet
z 1-rocznym stażem. Wniosek
może być z tego taki, że ludzie
nie dają sobie nawet szans na
naprawienie związku. Dodatkowo sądy nie kierują na
mediacje, terapie, czy inne
for my p omoc y ps yc hologicznej. Wszystko to wpisuje
się w obecne „trendy”, że kiedy
coś nam nie pasuje, to szybko
to zmieniamy, nie bawimy się
w naprawianie, lubimy często
zmieniać gadżety i coraz rzadziej się przywiązujemy. Niestety, dotyczy to także ludzi.

doświadczenia z rodziny pochodzenia, przeżyte traumy,
konflikty w parze, które nie zostały zamknięte. Małżonkowie
żyją obok siebie, tęsknią za sobą
Z jednej strony nadal pra- i jednocześnie nie potrafią być
g n iemy budow a ć t r w a łe , ze sobą naprawdę blisko. Nieszczęśliwe związki w swoim stety, historia toczy się dalej,
życiu (ankiety wśród młodych ponieważ dzieci, które obludzi pokazują, że duża ilość serwują taką relację swoich roz nich marzy o założeniu ro- dziców, same prawdopodobnie
dziny), a z drugiej nie potrafimy także nie będą umiały stworzyć
stworzyć bliskiej, satysfakcjo- dobrych związków.
nującej relacji na całe życie. Małżeństwo wymaga pracy.
W mojej pracy zawodowej spo- Każdego dnia. Pokonywania
tkałam nie jedno małżeństwo, swojego egoizmu, ale także
które „nie zaistniało”, czyli nie umiejętnego stawiania granic.
powstała więź między mał- To ciągła rozmowa i dążenie
żonkami. Byli związani obo- do wybaczenia. To problemy,
wiązkami, dziećmi, ale nigdy które trzeba rozwiązywać i najnie wytworzyli bezpiecznej, różniejsze emocje, które dobrze
ufnej relacji. Powodów ta- byłoby rozumieć, To ciągłe
kiego stanu może być wiele – poznawanie nie tylko drugiej

osoby, ale przede wszystkim
siebie samego. W takiej relacji
następuje dojrzewanie naszej
osobowości. W zamian dostajemy bliskość, intymność,
poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowy rodzaj więzi, gdzie
czujemy się zaakceptowani,
przyjęci, kochani. Może zatem
warto się postarać, a nie od razu
przekreślać takiej szansy?

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

Luty – miesiąc zakochanych

Walentynki już za nami, ale jako że luty to „miesiąc zakochanych” polecamy przedłużenie romantycznego nastroju i randkę w domowym zaciszu.Przypomnijmy sobie, jak zazwyczaj wyglądają udane
randki w romantycznych filmach… Wystawna kolacja w modnej restauracji i wyjście do kina lub
teatru, ewentualnie wyjazd do klimatycznej chatki w górach lub nad morze – to znane, „randkowe”
przepisy. Ale co zrobić, jeśli tego typu rozrywki nie wchodzą w grę lub są mocno ograniczone?
Randka w domowym zaciszu może być równie atrakcyjna, co
ta filmowa. Liczy się przecież to, by okazać uczucie i spędzić
miło czas ze swoją drugą połówką.
Jak przygotować randkę w domowym zaciszu? Na dobry początek pamiętajmy o 4 istotnych elementach:
Coś nastrojowego
Pierwszym krokiem jest zadbanie o wyjątkową atmosferę.
– W ostatnich miesiącach bardzo dużo czasu spędzamy
w domu, więc aż nadto znamy własne cztery ściany – opowiada ekspertka sieci sklepów KiK i dodaje: kilka dodatków
może odmienić wnętrze i nadać mu niecodziennego, romantycznego klimatu. Trochę kwiatów tu i ówdzie, ulubiona
muzyka, nastrojowe girlandy, lampiony, sznury światełek
i oczywiście świece, które dają ciepłe, przyjemne światło naprawdę wystarczą, by wyczarować wyjątkowy nastrój.
Coś pysznego
Przyda się też coś pysznego do jedzenia. – Jeśli lubimy gotować, przygotujmy coś własnoręcznie. Jeśli nie – zamówmy
coś z ulubionej knajpki. Najważniejsze, by skupić się na tym,
co naprawdę sprawia nam przyjemność. Jednak niezależnie
od naszych zdolności kulinarnych pamiętajmy, że jemy też
oczami. Dlatego stół nakryjmy obrusem, ustawmy na nim
ładne kieliszki i zastawę… Słowem, stwórzmy sobie wyjątkową atmosferę, która odróżni tę kolację od codziennych
posiłków – radzi specjalistka sieci KiK.
Coś lepszego
Na romantyczną kolację do ulubionej restauracji na pewno nie
wybralibyśmy się w dresach. Podobną zasadę zastosujmy przy
celebrowaniu domowej randki. – Spójrzmy prawdzie w oczy
– przebywanie w domu potrafi rozleniwić pod względem
dbania o swój strój. Dlatego jeśli na co dzień widujemy się
w (nie zawsze atrakcyjnej) domowej odzieży, tym bardziej
pomyślmy o tym, by wyglądać nieco inaczej – szczególnie,

że w ostatnim czasie okazji do wystrojenia się jest znacznie
mniej. Bez obaw załóżmy nawet najbardziej elegancką sukienkę albo garnitur – z pewnością poczujemy się wyjątkowo!
– opowiada stylistka marki KiK.
Coś ulubionego
To, jak dalej potoczy się taki wieczór, zależy oczywiście od
nas. Róbmy razem to, co lubimy najbardziej – obejrzyjmy
film, pograjmy na konsoli, weźmy wspólną kąpiel albo objadajmy się czekoladkami czy po prostu bez pośpiechu poroz-

mawiajmy o tym, co dla nas ważne. Niech będzie to wieczór
pełen małych przyjemności! W końcu to one składają się na
szczęśliwe momenty. Udanej randki!
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Jak się przygotować do szczepienia na COVID-19?
25 stycznia 2021 r. zaczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 wśród osób po 70. roku życia. Warto, aby seniorzy,
którzy w najbliższych dniach mają przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 zastosowali się do kilku prostych rad lekarzy. Jak się przygotować do szczepienia?
Każdy senior, który ma być zaszczepiony, powinien rano zjeść lekkie Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego wraz z oświadśniadanie, a także zażyć swoje leki.
czeniem o dobrowolnym wyrażeniu zgody na wykonanie szczepienia
Lekarz radzi, aby ubrać się wygodnie, wziąć okulary oraz niezbędne przeciw COVID-19.
dokumenty.

Po szczepieniu należy odczekać 15 minut, aby upewnić się, że nie
nastąpiła reakcja alergiczna. W dniu szczepienia należy odpoczywać,
nie planować żadnych cięższych prac.
Szczepienia na COVID-19.
Jak się przygotować?

Lista leków przyda się szczególnie w sytuacji, gdy szczepimy się
nie w swojej przychodni, gdzie nasza dokumentacja medyczna jest
dostępna, a lekarz nas zna od lat. Wiedząc, jakie leki przyjmujemy,
nawet "obcy" lekarz kwalifikujący do szczepienia będzie w stanie
ocenić, czy nie ma do niego przeciwwskazań. Gdyby spisanie leków
wiązało się z trudnościami, można zabrać ze sobą same leki czy
opakowania do woreczka.

W dniu szczepienia trzeba się zachowywać tak, jak zwykle, czyli Pacjenci rejestrowani na szczepienie na konkretną godzinę,
zjeść posiłek (najlepiej lekki) i przyjąć leki, które się codziennie termin znają odpowiednio wcześniej, a dodatkowo na dobę przed
przyjmuje.
otrzymują przypomnienie smsem. Osoby posiadające jedynie
Szykując się na szczepienie warto pomyśleć o odpowiednim ubraniu, telefon stacjonarny, mogą podać numer telefonu komórkowego
by nie przedłużać przygotowań do iniekcji już na miejscu. Panom kogoś ze swoich bliskich, a jeśli nie mają takiej możliwości, muszą
stanowczo odradzamy koszule z mankietami, krawaty, garnitury, polegać na swojej pamięci. Warto dochować staranności i zaa paniom bluzki zapinane na guziki i żakiety, które trudno będzie pobiegliwości, aby przybyć punktualnie na umówioną godzinę,
zdjąć. Im mniej trudu przy rozbieraniu, tym lepiej, im mniej guzików by z naszego powodu nie powstały zatory i by kolejne osoby nie
do rozpięcia, tym szybciej będziemy mieć wizytę za sobą. Zastrzyk musiały zbyt długo czekać. Nie ma też jednak sensu przychodzić
jest podawany w ramię. Przy odpowiednim stroju wystarczy je od- z dużym wyprzedzeniem, bo na pewno nikt nie zostanie przyjęty
słonić bez zdejmowania ubrania. Najlepszym wyborem jest zwykła wcześniej niż o wyznaczonej godzinie.
luźna podkoszulka, na którą można nałożyć sweter czy bluzę. Styl
Szczepienia na COVID-19.
raczej sportowy niż galowy.
Szczepienia na COVID-19.

Co jeśli nie można przyjść w wyznaczonym terminie?

Osobny problem pojawia się wówczas, gdy ktoś nie może przyjść
Jakie dokumenty są potrzebne?
w wyznaczonym terminie. Lekarze apelują, by w takiej sytuacji jak
Po lekkim posiłku i codziennej dawce leków, luźno ubrany senior najszybciej skontaktować się z punktem szczepień - po pierwsze
wychodzi z domu i to ostatni moment, by sprawdzić, czy zabrał ze dlatego, by można było w jego miejsce przyjąć innego pacjenta, a po
drugie, żeby senior mógł zostać zapisany na inny, nieodległy termin.
sobą wszystko, co potrzeba. O czym nie można zapomnieć?
Lekarze podkreślają, że musi być naprawdę ważny powód rezy• dowód osobisty,
gnacji z wizyty. Jeśli wynika on ze stanu zdrowia, należy wcześniej
• posiadaną dokumentację medyczną, jeśli szczepienie odbywa
skontaktować się telefonicznie z lekarzem, bo nie zawsze złe sasię w innej placówce,
mopoczucie lub lekkie objawy infekcji są przeciwwskazaniem do
• spis zażywanych leków,
szczepienia. Niech oceni to lekarz.
• okulary, jeśli senior słabo widzi.

Okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety przed szczepieniem, koniecznej do kwalifikacji. Składa się ona z kilkunastu
pytań. Można ją wcześniej pobrać ze strony internetowej, wypełnić spokojnie w domu i przynieść gotową do przychodni.
Jeśli senior nie ma takiej możliwości, dostanie kwestionariusz
na miejscu w punkcie szczepień.

Szczepienia na COVID-19.

Co po szczepieniu na COVID-19?

Jeśli nic się nie dzieje, wracamy do domu... i odpoczywamy. Nie planujmy w tym dniu żadnych prac związanych z wysiłkiem. Możemy
czuć się normalnie, ale trzeba się też liczyć z tym, że nasz organizm
zareaguje na szczepionkę. Najczęściej obserwowany jest ból ręki,
w którą wykonano zastrzyk - dlatego ważne jest, by podano go w rękę
rzadziej używaną.

Inne dość częste dolegliwości po szczepieniu to dyskomfort, bóle
mięśni, stan podgorączkowy. Nie panikujemy - w takim przypadku
można wziąć paracetamol i odczekać 1-2 dni, bo w tym czasie zazwyczaj te objawy znikają. Jeśli jednak gorączka będzie wysoka,
a dolegliwości będą się nasilały, trzeba skontaktować się ze swoim
lekarzem rodzinnym.

Nie organizujmy też spotkań rodzinnych i towarzyskich zaraz po
szczepieniu. Żeby nasz senior był bezpieczny po szczepieniu, musi
upłynąć jeszcze trochę czasu. Częściową (50-procentową) odporność
nabywa się średnio po 12 dniach, ale u starszych osób trwa to zwykle
dłużej, bo z wiekiem układ odpornościowy pracuje mniej sprawnie
i potrzebuje więcej czasu do produkcji przeciwciał. Na rodzinne imprezy z seniorami najlepiej poczekać do tygodnia po drugiej dawce.

Po szczepieniu trzeba poczekać na miejscu 15 minut dla własnego
bezpieczeństwa, by w razie pojawienia się niepożądanych reakcji,
szybko uzyskać pomoc.
v Źródło: FZPOZPZ
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Zima w pełni!

Zatem nasze Zimowisko, jak większość zimowych imprez zaskakiwało nas czasami co kilkaset
metrów. Jedyne czego mogliśmy być pewni to to że trasa jest nieprzewidywalna :-) Wyjątkowo sprawna i punktualna zbiórka, szybki wylot w trasę i pierwsze kilometry widokowymi lecz
niewysokimi wzgórzami przebiegały bez żadnych niespodzianek nie licząc drobnych napraw.
Dopiero kiedy wjechaliśmy w obszar z głębokimi koleinami
zima z roztopami i mrozami na zmianę pokazała swoje oblicze, skutecznie pogłębiając koleiny, lub raczej podwyższając
garb miedzy nimi. Skutkiem tego część samochodów po kilkadziesiąt metrów przejeżdżała na linie, w kuligu za większymi od siebie, tylko czasem dotykając kołami podłoża Ale
i największe maszyny w końcu potrzebowały pomocy wyciągarki. I tak dalej, i tak dalej… Finalnie odcinki które zawsze
sprawiają mniejsze lub większe problemy i zajmują godzinę,
tym razem zajęły kilka godzin zdecydowanie rozbijając plan
dnia. Ale zabawy nie brakło. Ciągła walka o kolejne metry
zaangażowała wyciągarki, taśmy, liny, kinetyki, trapy , szpadle, buty i wszystko co było pod ręką. Jak zawsze wszyscy
byli aktywni i gotowi do natychmiastowej pomocy gdy tylko
pojawiała się potrzeba. Biorąc pod uwagę zmagania, straty
były relatywnie niewielkie. Ta niedziela to była wybuchowa
mieszanka adrenaliny, emocji, dobrego humoru a nawet
pięknych jurajskich widoków. Tak, to miało być turystyczne
podziwianie walorów wyżyny :-D Zapraszamy do galerii na
naszym profilu FB i do zobaczenia!
Co dalej? Już teraz 21 lutego jedziemy męczyć maszyny
w błocie, śniegowej brei oraz piaskach Pustyni Błędowskiej
zwiedzając ją wzdłuż i wszerz. SAND&MUDness przed nami.
Informacje o kolejnych wyjazdach niebawem na naszym
profilu, ale w planach mamy w tym roku „Podwójne uderzenie” czyli dwudniowe podziwianie zakamarków Jury najpewniej w czerwcu i lipcu.
Do zobaczenia!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
Wietrzenie mieszkania a koronawirus – co warto wiedzieć?
W okresie pandemii koronawirusa czas, który spędzamy w domu znacznie się wydłużył – już nie
tylko w nim wypoczywamy, lecz także pracujemy. Dlatego szczególnie teraz warto zadbać o jakość
powietrza, którym oddychamy. Wyjaśniamy, dlaczego wietrzenie pomieszczeń jest takie ważne
oraz czy istnieje sposób na to, by w jego wyniku nie dochodziło do „kłótni temperaturowych”.
Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w budynkach od
zawsze było ważne, jednak w dobie
zagrożenia koronawirusem nabiera szczególnego znaczenia. Naturalne oczyszczanie powietrza
we wnętrzach – coraz bardziej
szczelnych w epoce budownictwa
energooszczędnego – jest mocno
ograniczone, czemu sprzyja słaba
wentylacja. W efekcie, do zakażeń
częściej dochodzi właśnie w wyniku
przebywania z zainfekowaną osobą
w jednym pomieszczeniu, nie na
otwartej przestrzeni. Idąc tym
tropem, można zauważyć pewną
zależność – im dłużej pozostajemy
w tym samym miejscu, tym prawdopodobieństwo, że zostaniemy zakażeni jest większe. Dlaczego tak się
dzieje? Już tłumaczymy.

i wydycha zawirusowany aerozol,
dostarczając dużo świeżego powietrza z zewnątrz, rozrzedzamy
go, obniżając jego stężenie i zmniejszając w ten sposób ryzyko infekcji.
Im więcej powietrza wpuścimy do
środka, tym stężenie wydychanych
kropelek z dróg oddechowych
będzie mniejsze.

Wyemitowane z dróg oddechowych
(poprzez wydech, rozmowę, kaszlnięcie czy kichnięcie) aerozole stają
się nośnikiem patogenu. Najbardziej narażone na ich działanie są
osoby znajdujące się najbliżej osoby
zakażonej. Nie oznacza to jednak,
że przebywając w dalszej odległości
możemy czuć się bezpieczni. Wraz
z upływem czasu zawirusowane
cząsteczki rozprzestrzeniają się po
całym pomieszczeniu. Im jest ono
mniejsze i słabiej wentylowane, tym
ryzyko, że zainfekujemy się jest
większe. Nie oznacza to jednak,
że jesteśmy w tej walce skazani na
porażkę.

Regularne otwieranie okien pomaga
zachować odpowiednią cyrkulację
powietrza, ułatwiając tym samym
utrzymanie właściwej temperatury
oraz wilgotności w pomieszczeniach
(szczególnie w sezonie grzewczym),
a także pozbycie się szkodliwych dla
zdrowia zanieczyszczeń. W ten
sposób nie tylko zapobiegniemy
rozwojowi grzybów, w tym pleśni,
lecz także pozbawimy chorobotwórcze patogeny (również koronawirusa) warunków do bytowania
w powietrzu i na powierzchniach,
takich jak podłogi, meble czy inne
elementy wyposażenia wnętrz.

Ryzyko zakażenia koronawirusem
wśród osób przebywających ze sobą
w zamkniętej przestrzeni, możemy
zminimalizować poprzez regularne
wietrzenie pomieszczeń. Nawet
jeśli w budynku przebywa nosiciel

Niestety, oprócz pozytywnych
skutków, jakie niesie ze sobą wietrzenie pomieszczeń, częste otwieranie okien może wpływać na relacje
międzyludzkie i być podłożem…
regularnych kłótni. Tak, tak. A to
dlatego, że odczuwanie temperatury

Wietrzenie to podstawa!

Wentylacja a temperatura
powietrza

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów, od
1 lutego br. muzea i galerie sztuki mogą znowu otworzyć
się dla publiczności, pod warunkiem zachowania zasad
reżimu sanitarnego. Odbiorcy mogą już korzystać z bogatej oferty kulturalnej m.in. następujących instytucji
kultury województwa małopolskiego:
- gorlickie Muzeum - Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, które
przygotowało m.in. nową wystawę
czasową „Pogórzanie i sąsiedzi stroje ludowe z regionów Polski
i Słowacji";

Otwierajmy okna!

Wietrzenie zamkniętych przestrzeni jest zalecane niezależnie
od pory roku i warunków atmosferycznych, a także, gdy złapiemy
infekcję czy po przebytej chorobie.
Zaleca się wietrzyć pomieszczenia
przynajmniej 3 razy dziennie po
10-15 minut. Powinniśmy o tym
pamiętać także bezpośrednio po
każdej wizycie gości.

Muzea i galerie sztuki znów
otwarte dla publiczności!

jest kwestią indywidualną i zależną
od wielu czynników. Czy istnieje
zatem złoty środek, który umożliwiłby wymianę powietrza zimą bez
gwałtownego spadku temperatury
wewnątrz?

Eksperci z parku badawczego
Baumit Viva, którzy badają wpływ
na zdrowie materiałów budowlanych, porównali zależności zachodzące między zachowaniem
wentylacji a rodzajem konstrukcji,
przeprowadzając symulację cyrkulacji powietrza w różnych typach
domów. W listopadzie 2020 r. zrealizowano scenariusz wentylacji
oparty o aktualne zalecenia w zakresie przeciwdziałania Covid-19.
Okna otwierano na 15 minut i zamykano na 30 minut, następnie ponownie otwierano na kwadrans i zamykano na pół godziny, po czym
znowu otwierano na 15 minut, rejestrując przez cały cykl temperaturę
pokojową. Jak się okazało, w ocieplonych domach o masywnych
ścianach z betonu temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasie
cykli wentylacyjnych utrzymywała
się na znacznie wyższym poziomie
niż w budynkach o niższym ciężarze ściany. Zaobserwowano
również, że w domach o pełnych
ścianach (z betonu czy z cegły) po

zamknięciu okien temperatura
w pomieszczeniu szybciej osiągała
zadaną wartość docelową 21°C niż
w przypadku domów drewnianych
o konstrukcjach szkieletowych.

O jakość powietrza we wnętrzach
powinniśmy zawsze dbać, bez
względu na okoliczności. Łącząc
odpowiednie rozwiązania budowlane z regularnym wietrzeniem
pomieszczeń, zapewnimy sobie mikroklimat, który sprzyja zdrowiu
i oszczędnościom.
Więcej informacji o badaniach
parku badawczego Baumit Viva
w kontekście zdrowego mieszkalnictwa znajdziecie na stronie internetowej: https://viva.baumit.com/
pl/.
Uwaga! Artykuł nie jest zaleceniem
zdrowotnym, a skupia się wyłącznie
na wpływie wentylacji na temperaturę w pomieszczeniu.

- Muzeum Tatrzańskie im. Dra
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprasza do odwiedzin
swoich trzech obiektów: Willi
Oksza, odrestaurowanej Chałupy
Gąsieniców Sobczaków oraz Zagrody Sołtysów w Jurgowie;
- Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu, w którego oddziałach
można zobaczyć nowe wystawy
m.in. plakatów filmowych oraz
eksponatów sztuki ludowej,
które muzeum pozyskało w ciągu
ostatnich 40 lat;
- Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie, które obok ekspozycji plenerowej proponuje zwie-

dzenie gmachu głównego oraz
wystawy „Skrzydła Wielkiej
Wojny” w Małym Hangarze;
- Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, gdzie
na zwiedzających czekają m.in.
nowa część wystawy stałej pod
hasłem „Kogo stać?" oraz ekspozycja „Syberia. Głosy z Północy".

Do powyższych instytucji dołączają kolejne muzea i galerie
sztuki województwa małopolskiego. Warto śledzić na bieżąco
ich strony internetowe!

SKUP AUT
do

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

Kontakt:

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

604 896 756

12

Informacje, Reklamy

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC
KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków
Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

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

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

Urządzamy przedpokój – o czym warto pamiętać?
Przedpokój to ważne miejsce w każdym domu i mieszkaniu. To właśnie tu witamy naszych gości, a jak wiadomo,
pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego (i nie tylko) warto poświęcić więcej uwagi aranżacji strefy
wejściowej. Aby efektowny wystrój łączył się z funkcjonalnością, pamiętajmy o kilku zasadach.
Wybierz styl

Spójność i konsekwencja – to najważniejsza zasada w projektowaniu wnętrz, która szczególnie odnosi się do przedpokoju. Dlaczego? Ponieważ stanowi on swego rodzaju zapowiedź tego, co
czeka nas w pozostałych pomieszczeniach. I tu pojawia się wyzwanie aranżacyjne – w końcu nawet najpiękniej urządzony korytarz w klimacie glamour nie będzie współgrał ze stylem rustykalnym widocznym w kuchni, salonie lub łazience. Dodatkowo
przedpokój często jest pomieszczeniem przechodnim, więc jego
obraz towarzyszy nam niemal przez cały czas. Jaki z tego wniosek?
Obranie jednego nurtu stylistycznego pozwoli nam zachować ład
i harmonię w domu. Dlatego wystrój korytarza najlepiej dostosować do pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu, by wszystkie
łączyły się w jedną całość.
Zadbaj o ściany

Niezależnie od wybranego stylu istotną rolę w koncepcji mieszkania odgrywają ściany, które tworząc tło dla mebli oraz wszelkich
elementów dekoracyjnych, mają istotny wpływ na efekt końcowy
aranżacji. Zanim zaczniemy się zastanawiać nad kolorem farby,
pomyślmy o dobrej bazie. Pamiętajmy, że mamy do czynienia
z pomieszczeniem intensywnie eksploatowanym, szczególnie narażonym na uszkodzenia mechaniczne i obicia. W takich warunkach
zaleca się zastosowanie tynków cementowo-wapiennych, jak np.
Baumit MPI 25 czy szybkowiążący Baumit MPI 30 Speed. Ich
największą zaletą jest wytrzymałość. Choć niewiele osób o tym
wie, to też jedno z najbardziej „zdrowych” wykończeń ścian i sufitów. Idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdy wymurowaną powierzchnię trzeba wyrównać – niweluje nawet do 2 cm krzywizn
ścian (w ramach jednego etapu pracy), co może okazać się dodatkowym atutem. Ich delikatnie chropowata struktura wpływa na
lepszą przyczepność, dzięki czemu są one znakomitym podłożem
dla farb, a także wszelkich warstw wykończeniowych.
Nie zapomnijmy także o narożnikach, które w wąskim przedpokoju są najbardziej narażone na obicia. Na etapie tynkowania
warto je dodatkowo zabezpieczyć stalowym profilem ochronnym.
Jaki kolor farby?

Przedpokoje to pomieszczenia zazwyczaj pozbawione naturalnego
światła, dlatego przy ich urządzaniu warto zadbać o odpowiednie
sztuczne oświetlenie, a dodatkowo też postawić na właściwy kolor
ścian. Jasne odcienie optycznie doświetlą wnętrze, a co za tym

idzie sprawią, że wyda nam się przestronniejsze, co docenimy
szczególnie przy niewielkim metrażu. Najczęściej wybieraną kolorystyką w przedpokoju jest paleta złożona z odcieni bieli, szarości,
beży oraz brązów. W trosce o dobre samopoczucie – swoje oraz
pozostałych domowników – do malowania ścian wybierzmy farbę
wysoce paroprzepuszczalną, a przy tym bezpieczną – nieemitującą
żadnych szkodliwych substancji, bez środków konserwujących
i rozpuszczalników, np. Baumit KlimaColor.
Co na podłogę?

Ze względu na możliwość zabrudzeń warto wybrać łatwą do czyszczenia posadzkę. Świetnie sprawdzą się płytki ceramiczne lub
gresowe. Bogaty wybór wzorów i kolorów pozwoli nam dobrać
odpowiednie rozwiązanie. Popularnym motywem jest drewno, na
topie są też płytki imitujące beton, marmur czy granit. Moda modą
– wszystko będzie zależało o stylu, na który się zdecydujemy. Pamiętajmy jednak, że z uwagi na duże obciążenia, na które narażone
są posadzki w przedpokoju do mocowania płytek podłogowych
należy zastosować klej odkształcalny o wysokiej przyczepności,
np. Baumit FlexTop. Jeśli wybieramy panele podłogowe, postawmy
na model o najwyższej klasie ścieralności i upewnijmy się, że
podłoże, na którym chcemy je kłaść jest równe – w przeciwnym
razie w krótkim czasie spowodujemy ich uszkodzenie. Do przygotowania idealnie równego i wytrzymałego podłoża pomocna może

okazać się masa samopoziomująca, np. Baumit Nivello Quattro.
Masa ta posiada certyfikat EMICODE® EC1PLUS – oznaczający,
że wyrób wyróżnia się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (LZO).

Do płytek posadzkowych potrzebna będzie fuga, np. Baumit PremiumFuge. Możemy dobrać ją pod kolor płytki lub posłużyć się
zasadą kontrastowych odcieni. Warto mieć na względzie aspekty
praktyczne i w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenia,
takich jak przedpokój, rozważyć ciemniejszy odcień spoiny. Dzięki
temu ewentualne zanieczyszczenia, które w miarę użytkowania
podłogi na pewno się pojawią, będą mniej zauważalne.

Przestrzegając kilku prostych wskazówek możemy stworzyć przedpokój, który sprawi, że już od progu będziemy czuć się dobrze we
własnych czterech kątach. Także nasi goście będą zachwyceni –
pierwsze dobre wrażenie – gwarantowane!
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
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tel.: 796 351 499

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

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

niesamowicie usytuowana, widokowa działka
budowlana ok. 20 a w Balicach gm. Zabierzów.
Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną,
kamienistą. Do sprzedania również granicząca
z nią działka ok. 20 a.

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.

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
malowniczo położona, widokowa
działka budowlana 15 a w Łazach,
gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 300 m kw.
w Krzeszowicach,
do wykończenia, działka 3,5 a.
Cena: 250 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 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
dom 270 m kw. plus stodoła
w pięknym miejscu w Baczynie,
działka 12 a..
Cena: 530 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
stylowy dom ok. 300 m kw
Tenczynku, położony na pięknie
zaaranżowanej działce 14 a.
Cena: 1.370 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 w zacisznym
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,
gm. Alewrnia.
Cena: 139 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

26.
27.

Cena: 870 tys. PLN.

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

Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
Dom 90 m kw w Morawicy, działka 12 a. Nowa cena: 260 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
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.

24.
25.

Cena: 170 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22.
23.

działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a
w Grojcu, przy drodze asfaltowej gminnej,
w pobliżu firmy "Blachprofil".

DO SPRZEDANIA
dom o pow. 308 m kw usytuowany na w pełni zagospodarowanej,
30 a widokowej działce w Rudnie
k. Tenczynka.
Cena: 1.600 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

DO SPRZEDANIA
piękna działka 43 a w Rudnie koło
Tenczynka. Płaska, o regularnym
kształcie. 4/5 powierzchni - tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
Cena: 236 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana o
powierzchni 17,5 a w Tenczyn ku. Ładne,spokojne miejsce.
Cena: 169 tys. PLN.

11.
12.
13.
14.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
piękna, widokowa,
budowlano-rolna działka
o pow. 91 a w Rudnie,
gm. Krzeszowice.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom ok. 90 m kw plus budynki
gospodarcze, działka 12 a.
Nowa cena: 260 tys. zł.

Cena: 159 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Nowa cena: 860 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-usługowa,
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,
gm. Wielka - Wieś..
Cena: 210 tys. PLN.

działka usługowo - budowlana
o pow. 7,5 a w Kochanowie
gm. Zabierzów (M1U)..
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Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej.
Cena: 104 tys. PLN.
Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości
pełnić rolę garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice.
Nowa cena: 59 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Balicach. Cena: 280 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu.
Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 30 a w Morawicy. Nowa cena: 169 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.

28.
29.
30.
31.
32.

Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 163 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.
Cena: 139 tys zł.
33. Działka budowlana 15 a w Łazach, gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

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

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
36. 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: 860 tys. PLN.
37. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
38. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys.
PLN. Możliwość dokupienia 29 a działki rolnej.
Cena do uzgodnienia.
39. 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.
40. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
41. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
42. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
43. 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.
44. 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.
45. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
46. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

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

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

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ
Serdecznie zapraszamy rolników, sadowników, wytwórców,
rękodzielników z terenu Gminy do udziału w Wielkowiejskim
Targu. Startujemy 8.05 br. o godz. 9.00 a potem cyklicznie (co
dwa tygodnie do 23 października). Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres:
promocja@wielka-wies.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia
przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę
Regulaminu.
Harmonogram: 8.05.2021, 22.05.2021, 5.06.2021, 19.06.2021,
3.07.2021, 17.07.2021, 31.07.2021, 14.08.2021, 28.08.2021,
11.9.2021, 25.9.2021, 9.10.2021, 23.10.2021 r.

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

"Serduszko z lodu" - spektakl Teatru Rozrywki
14 lutego, w Walentynki, odbyła się premiera spektaklu "Serduszko z lodu" przygotowanego przez
Annę Dijuk-Bujok oraz Teatr Rozrywki.
Widowisko oparte zostało na znanej wszystkim baśni Hansa Christiana Andersena "Królowa śniegu".
Spektakl dostępny jest na kanale krzeszowickiego Centrum Kultury w serwisie YouTube. Link do
wydarzenia: https://ckiskrzeszowice.pl/o-nas/filie/kopalnia-talentow/item/429-serduszko-z-loduwalentynkowy-spektakl-teatru-rozrywki. Serdecznie zapraszamy!

JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Konkursy plastyczny i poetycki w ramach obchodów Roku Świętego Józefa
Rok 2021 został ogłoszony przez Papieża Franciszka „Rokiem Św. Józefa". Jak wiele wiemy o Opiekunie Jezusa?
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza przedszkolaków i najmłodszych uczniów z klas I-III do udziału
w konkursach poświęconych postaci Św. Józefa
z Nazaretu. Możecie podjąć się wyzwania plastycznego tworząc pracę nawiązującą do tematu
konkursu „Obraz z życia Św. Józefa" lub spróbować
swoich sił pisząc wiersz tematycznie związany z postacią Świętego.
Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub
przesłać pocztą) na adres Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sąspowie; Sąspów 32; 32-048 Jerzmanowice (z dopiskiem: Konkurs – Św. Józef) do dnia
19.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego),
a prace w formie elektronicznej przesłać na adres
e-mail sekretariat@sps.jerzmanowice-przeginia.pl
Organizatorzy: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia
Tomasz Gwizdała, Parafia pw. Św. Katarzyny w Sąspowie, Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie.
Regulamin i więcej szczegółów na: www.jerzmanowice-przeginia.pl

TRZEBINIA
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w fascynującym konkursie fotograficznym pt. „MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ” kierowanym do dzieci, młodzież oraz dorosłych. Zdjęcia można wykonywać aparatem fotograficznym albo smartfonem.
Liczy się pomysł. Na zdjęcia czekamy do 10 kwietnia 2021 roku. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w maju 2021 roku, a wyniki podamy na facebooku oraz stronie
MOKSiR Chrzanów. Szczegółowe informacje w załącznikach oraz na naszej
stronie www.moksir.chrzanow.pl

KINO „SZTUKA” W CHRZANOWIE – LUTY 2020
„DŻENTELMENI”
• 17.02 - 18.02 seans o godz. 17:30 •
czas projekcji: 113 min.; prod. USA/Wielka Brytania – 15 lat;
gatunek: kryminał/akcja; reżyseria: Guy Ritchie
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Dystrybutor: KINOPLEX/Monolith Films
Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który
zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia
się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty,
groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie
podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń.
A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry.
Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna
wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.
„CZAROWNICA MIŁOŚCI” PREMIERA
• 17.02-18.02 seans o godz. 20:15 •
czas projekcji: 120 min., prod. USA – 15 lat; gatunek: komedia/horror; reżyseria: Anna Biller
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł. ulg. 14,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Dystrybutor: Velvet Spoon / raporty: justyna.adamczyk@velvetspoon.pl
Piękna czarownica przyjeżdża do małego miasteczka, w którym przy pomocy czarów desperacko szuka
miłości. Zaraz po jej przybyciu miejscowi mężczyźni zaczynają się dziwne zachowywać.
Elaine (Samantha Robinson) to piękna i młoda wiedźma, która chce odnaleźć miłość swojego życia.
Problem w tym, że przygotowywane przez nią zaklęcia i mikstury wywołują efekty nieco odmienne od
oczekiwanych – potraktowani nimi kandydaci przypominają raczej nieszczęśliwe ofiary niż wymarzonych
kochanków. Gdy więc wreszcie Elaine spotka mężczyznę swoich marzeń, determinacja doprowadzi ją
na skraj szaleństwa.
Nagrodzony na festiwalach w Chicago i Dublinie, niezwykle ciepło przyjęty przez krytyków film Anny
Biller to mikstura jedyna w swoim rodzaju – odnoszący się do technikolorowych snów z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych komediohorror, który porusza niezwykle współczesne tematy: wojny płci i męskiego
strachu przed kobiecą seksualnością. Dzięki temu połączeniu Czarownica miłości na pewno rzuci na
Was czar. Nawet jeśli jej bohaterka będzie miała z tym spore problemy.

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

BRUNO

Zegar tyka, czas umyka, a to już czwarta zima bez domu. Dopiero na zdjęciach widać jak nam się psy
starzeją. Kiedy widzisz je codziennie nie zwracasz tak na to uwagi, ale jak popatrzysz na zdjęcie...
siwy pysk, rysy jakoś dziwnie zaostrzone i te oczy... już z dużo mniejszym blaskiem. Dla większości
ludzi to już będzie stary pies, ale on chyba jeszcze nie stracił nadziei, jeszcze tryska energią,
jeszcze czeka... ale czy się doczeka? Taki fajny, dobry i serdeczny dojrzały pies. Bruno ma około 8
lat, waży 30 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym
fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

VIKI

Radosna, miła, inteligentna, odważna i pewna siebie. Nie ma problemu w kontaktach z innymi psami,
reakcji na koty nie znamy. Rozpiera ją energia i ciekawość świata, ale przecież młodość rządzi się
swoimi prawami. Viki nie ma jeszcze roku, waży 16 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia,
chip, sterylizacja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach
Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

BADY

Młody, serdeczny do ludzi i innych psów. Uwielbia się bawić i jest w stanie rozruszać największego nawet ponuraka. Inteligentny, posłuszny, pies z dużym potencjałem. Brakuje mu jeszcze
trochę obycia, ale jest ciekawy świata i szybko się uczy. Bady ma około 2-3 lata, waży 25-27 kg, jest
przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom aktywny, odpowiedzialny,
fajnie by było - z drugim młodym psem - w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa). Tel. 783553197.

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM
W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

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

HAZARD

Hazardzik to uroczy starszy psiak, przyjazny i pogodny. Bardzo dobrze reaguje na opiekunów,
cieszy się, mordeczkę ma zawsze uśmiechniętą. Trochę nie przepada za wykonywaniem zabiegów
weterynaryjnych, ale poza tym nie sprawia problemów. Hazard potrafi chodzić na smyczy, ładnie
drepcze podczas spacerków. Nie jest bardzo aktywny, kilka krótkich przechadzek mu wystarczy.
Nasz psiak to zwierzątko wiekowe, ma obecnie około 15-17 lat, waży 10 kg. Otrzymuje leki wspomagające prace serduszka (niedomykalność zastawki), jest w dobrej formie. Piesek otrzymał
komplet szczepień, został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany. Bardzo
prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla Hazardzika. 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 podejmuje ścisłą współpracę z instytucjami
oraz organizacjami pomocowymi. W wielu
przypadkach udzielenie pomocy osobom
zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie
im życia były możliwe dzięki szybko przekazanej 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 alkoholu. 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 zamarznięcie, reagujmy – wystarczy jeden
telefon: pod numer alarmowy 112 lub
policyjny 997.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

MARKIZA

Markiza to spokojna, grzeczna, wesoła, bardzo przyjazna suczka. Ma około 4-5 lat, jest średniej
wielkości, waży około 37 kg. Markiza jest miła, bardzo pogodna i bezproblemowa. Potrafi chodzić
na smyczy, nie sprawia żadnych problemów. Dogaduje się z innymi pieskami, jest kontaktowa, ciekawska, ale nie nachalna w kontakcie z opiekunami. Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona, jest zaczipowana i wysterylizowana. Bardzo prosimy
o dom, rodzinę i miłość dla tej super psinki. Tel: 793 993 779.

FOLCIU

Folciu to piękny, energiczny psiak, który jako typowy owczarek szuka kontaktu z opiekunami, potrafi się skupić na człowieku, jest bardzo inteligentny. Piesiu obecnie ma około 9 lat, jest w dobrej
formie, waży 29 kg. Potrafi chodzić na smyczy, nie ciągnie i nie wyrywa się w trakcie spacerów. Jest
czujny, ostrzega, gdy coś się dzieje, ale jest łagodny. Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany. Folciu potrzebuje człowieka - przewodnika, a doskonale i szybko odnajdzie się "w stadzie". Bardzo prosimy o dobry dom
dla tego pięknego owczarka. Tel: 793 993 779.

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 Racławicach 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
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Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice,
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra,
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów,
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice,
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,
przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie
roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a
drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik
przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem
• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

