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SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Albertiana” organizowany jest przez Fundację im. Brata Alberta
i Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
To niezwykłe wydarzenie promuje twórczość teatralną i muzyczną zespołów oraz solistów działających przy Warsztatach
Terapii Zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, środowiskowych domach samopomocy, szkołach
specjalnych oraz innych placówkach prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Festiwal zasięgiem obejmuje całą Polskę,
która została podzielona na pięć Regionów. Zespoły oraz soliści z poszczególnych regionów wysyłają nagrania ze swoimi

występami, które są oceniane przez jury. Spośród nadesłanych
nagrań jury wybiera zwycięskie filmy z nagraniami jednego solisty oraz trzy z przedstawieniami (z każdego Regionu). Tegoroczna edycja „Albertiany” ma motto Na ziemi pełnej cudów.

Udział w „Albertianie” jest dla artystów z niepełnosprawnościami okazją do spojrzenia na otaczający świat nie przez pryzmat
ciąg dalszy str. 2

WYCINKA
DRZEW

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

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

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

Kredyt dla Ciebie. Tak się składa, że bez prowizji

tel. 535-013-523
Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

MYCIE

KOSTKI BRUKOWEJ
DACHÓW • FOTOWOLTAIKI

TEL. 534 414 186
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

SKUP AUT
do

Kontakt:

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

604 896 756

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

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

W Banku Credit Agricole uważnie słuchamy naszych klientów.
Dlatego z myślą o Państwa różnych potrzebach
przygotowaliśmy Kredyt dla Ciebie. Tak się składa, że bez prowizji.
Promocja dla nowych kredytobiorców:
• prowizja 0 zł • oprocentowanie stałe 7,2% • RRSO 7,45%
Zapraszamy do placówki Credit Agricole Krzeszowice,
ul. Krakowska 16, tel. 697 502 307 - Bernadetta Gwóźdź

!
RATY

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

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

DO SPRZEDANIA
DOM W KOCHANOWIE
o pow. 150 m kw na działce 6,5 a plus
dwustanowiskowy garaż na odrębnej działce

Cena: 930 tys. PLN.

tel. 696 595 118

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

wk a.pl
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”

ograniczeń , ale poprzez doznania i emocje. Festiwal daje
również szansę nam, „zdrowym
i sprawnym”, pokazania, że osoby
z niepełnosprawnością aktywnie
uczestniczą w życiu społecznym
i chcą się dzielić własnymi artystycznymi dokonaniami. Każdy
prezentowany występ ma nie-

powtarzalny i wyjątkowy charakter. Dla wielu uczestników
„Albertiany” to rezultat wielomiesięcznej, artystycznej i terapeutycznej pracy.

Gala Festiwalu zawsze odbywała
się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W tym roku,
mając na uwadze pandemię oraz

bezpieczeństwo wykonawców,
została przeniesiona w przestrzeń
online. Będzie transmitowana 17
maja (poniedziałek) br.
Do tegorocznych eliminacji
zgłosiło się:
• z Regionu I – 7 zespołów teatralnych, 7 solistów

• z Regionu II – 8 zespołów teatralnych, 6 solistów
• z Regionu III – 24 zespoły teatralne, 22 solistów
• z Regionu IV – 3 zespoły teatralne, 6 solistów
• z Regionu V - 13 zespołów teatralnych, 8 solistów

Komunikat Kapituły Medalu św. Brata Alberta
Kapituła Medalu św. Brata Alberta, zebrana w 105 rocznicę śmierci swojego Patrona, przyznała doroczne Medale Świętego Brata Alberta. Laureatami zostały następujące osoby:
• Pani Wanda Woś z Wołowa
- za przekazanie domu wraz
z działkami na rzecz osób
niepełnosprawnych;

• Pan Jacek Cygan - za działalność charytatywną na rzecz
osób niepełnosprawnych,
a zwłaszcza za wspieranie Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”;
• Pani Anna Piskorz z Kalisza – za przekazanie domu
w Zawoi na r z ecz osób
niepełnosprawnych;

• Pani Jolanta Stokłosa – za
wieloletnią działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
a zwłaszcza za działalność

hospicyjna w Hospicjum św.
Łazarz w Krakowie;

• Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
– za wieloletnią działalność
na rzecz osób bezdomnych ,
opuszczonych i potrzebujących
pomocy.
Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany
jest za niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym.
W roku 1997, jako pierwszy, medal
otrzymał śp. ks. kardynał Franciszek Macharski. W latach następnych medale otrzymali m.in.:
śp. bp Jan Chrapek, Rzecznicy
Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll i śp. dr Janusz Kochanowski, aktorki Anna Dymna,
Ewa Błaszczyk i Małgorzata Ko-

żuchowska, piosenkarze Eleni
Tzoka, Lidia Jazgar, Irena Santor,
Monika Kuszyńska, Marek Piekarczyk, Paweł Kukiz, Adam
Nowak, sportowcy Agnieszka
Radwańska, Urszula Radwańska,
Otylia Jędrzejczak, Mariusz
Wlazły, Marcin Gortat, podróżnik i polarnik Marek Kamiński, restaurator Jan Kościuszko
oraz kompozytor Jan Kanty
Pawluśkiewicz.
Medal, przedstawiający św. Brata
Alberta przytulającego dzieci,
zaprojektowany został przez
Krzysztofa Sieprawskiego mieszkańca Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Wręczenie medali odbędzie się
w poniedziałek 17 maja 2021 r.

w Radwanowicach w trakcie
21. Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana" 2021,
organizowanego przez Fundację
im. Brata Alberta oraz Fundację
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
W tym roku ze względu na pandemię Festiwal będzie odbywał się
w formule on-line.
Przewodniczący Kapituły
Medalu św. Brata Alberta
Jan Bujnowicz (Łódź)

Prezes Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
(Radwanowice)
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Trzy sposoby na majówkę w domu

Własny kawałek przestrzeni na zewnątrz – ogródek działkowy, ogród, a nawet balkon czy taras – w czasie pandemii okazał się nieocenionym dobrem, a wręcz
luksusem. Tegoroczna majówka znów upływa w jej cieniu, warto więc mieć plan na to, jak wartościowo spędzić ją bez wyjeżdżania. Nieodłączną częścią celebracji
świąt są spotkania z najbliższymi i wspólne posiłki. Z natury lubimy mieć kontakt z drugim człowiekiem, ale w czasach izolacji szczególnie to doceniamy. Sytuacja
po raz kolejny zmusza nas do odłożenia planów o dalekich wyjazdach w większym gronie – w tym roku także musimy się skupić na własnych czterech kątach
i swoim „kawałku zieleni”. W zależności od tego, jaką przestrzenią na zewnątrz dysponujemy, możemy uprzyjemnić sobie czas na różne sposoby.
Plan nr 1: Klasyka gatunku
dla szczęśliwców z ogródkiem działkowym

Proste przyjemności są często tymi najlepszymi – grillowanie z bliskimi z pewnością do nich należy. Nic nie stoi więc na przeszkodzie,
by w ten sposób spędzić nadchodzącą majówkę.
– ROD od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, choć w ostatnim
roku ich atrakcyjność wzrosła. To miejsce wprost idealne na
majowy weekend – dzieci będą miały miejsce do tego, by się wyszaleć, ale wciąż pozostaną pod okiem dorosłych, a ci będą mogli
swobodnie porozmawiać i pobiesiadować w gronie najbliższych –
mówi ekspertka związana z marką KiK.

By zabawa szybko nie przerodziła się w zmęczenie i przejedzenie,
lepiej postawić na lżejsze menu. Co to oznacza w praktyce?
– Zamiast tłustej karkówki czy kiełbas, możemy zgrillować chudsze
steki, ryby albo zrobić szaszłyki z kurczakiem i warzywami.
Świetnie, jeśli na stole wylądują zielone sałatki, owoce czy marynowane i grillowane warzywa. Według szefów kuchni, te ostatnie
należy grillować z minimalną ilością dodatków – odrobina oleju
roślinnego lub oliwy, trochę soli, pieprzu i suszonego czosnku
w zupełności wystarczą. Do takiego menu świetnie pasuje (również
wizualnie) lżejszy alkohol – np. kolorowe domowe lemoniady
z odrobiną likieru czy wina albo poncz w misie ustawiony w centralnym miejscu stołu – podpowiada specjalistka sieci sklepów KiK.
Plan nr 2: Włoski obiad
pod gołym niebem dla tych z ogrodem

W wielu przypadkach w przydomowym ogrodzie można robić to samo,
co na ogródku działkowym, a pod co najmniej jednym względem ma
on przewagę. O wiele łatwiej zorganizować na jego terenie obiad pod
gołym niebem z prawdziwego zdarzenia. Kto był na południu Europy,
ten wie, że obiady i kolacje „na powietrzu” należą do najprzyjemniejszych przeżyć. Dlaczego nie zafundować sobie tego u siebie?
– Wystarczy wynieść stół i krzesła, na gałęziach okolicznych drzew
rozwiesić lampki i lampiony, blaty przykryć obrusami, a obiad czy
kolację podać na ładnej (najlepiej kolorowej) zastawie stołowej
w towarzystwie bukietów polnych kwiatów zebranych w okolicy…
Pamiętając przy tym, że to nie bal w królewskich ogrodach, więc
wcale nie musimy mieć kompletu mebli czy specjalnych sztućców,
by poczuć wyjątkową atmosferę takiego posiłku. Same dania też

nie muszą być bardzo wyszukane – włoska pasta, hiszpańskie tapas
czy polski kotlet schabowy z ziemniakami i sałatką z nowalijek
sprawdzą się równie dobrze, a łatwo i szybko się je przyrządza –
wylicza ekspertka KiK.
Plan nr 3: Café, bistro
albo drink bar… na balkonie!

Balkon czy taras nie daje oczywiście aż tyle swobody, co ogród
czy ogródek działkowy, ale nawet ten najmniejszy ma potencjał
na to, by zamienić go w wyjątkowe miejsce. – W okresie pandemii
wiele osób wskazuje, że najbardziej brakuje im wyjść do restauracji, barów czy kawiarni. Majówka to świetny czas na to, by minimalnym wysiłkiem stworzyć sobie ich namiastkę. Wystarczy
przez poręcz balkonu przerzucić koce albo zasłony, by zapewnić
sobie nieco intymności, dodać świece albo sznur lampek, ustawić
na środku stolik i krzesła, a w domu, w tle, włączyć nastrojową
muzykę. Menu? Dowolne, najlepiej zamówione z ulubionej knajpki,
bo wiele punktów gastronomicznych pracuje również 1 i 3 maja, ale

jeśli lubimy gotować, możemy oczywiście przyrządzić coś sami –
mówi dekoratorka wnętrz marki KiK i dodaje: w takiej oprawie nie
musimy oczywiście jeść obiadu czy kolacji. Kawa i kawałek ciasta
albo kieliszek wina w nieco odmienionym otoczeniu i na zewnątrz
to całkiem przyjemny odpowiednik kawiarnianego ogródka czy
drink baru.
Przy odrobinie w yobraźni majówka spędzona w domu, na
własnym kawałku zieleni również może należeć do udanych.
Bez względu na to, czy mamy balkon, taras, ogródek działkowy
czy ogród, a nawet jeśli nie mamy żadnego z powyższych – popuśćmy wodze fantazji i stwórzmy przestrzeń, w której spędzimy
przyjemne chwile z najbliższymi!

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

Puzyńska K. : Śreżoga t. 12

LEGENDA O
PACZÓŁTOWICACH
Dawno, dawno temu był sobie król, który był bogaty
i lubił grać w golfa. Niestety nie było miejsca na pole
golfowe w Paczółtowicach. Pewnego razu poszedł do
lasu na grzyby, ale zamiast grzybów znalazł małego
ptaszka, na którego spadła gałąź i go przygniotła.
K r ól p o m ó g ł p t a s z k o w i
i ok aza ło się, ż e moż e
on spełnić jedno jego ż yc z en ie. Życ z en iem k róla
by ło wielk ie pole golfowe
w Paczółtowicach.

I jak król sobie zażyczył, to tak
się stało. W magiczny sposób

pojawiło się pole golfowe. Od
tamtej pory król i inne osoby
z jego otoczenia mogli grać
w golfa w Paczółtowicach.

Kyrcz K. : Mężczyźni w potrzasku t. 4

Ktoś czai się z siekierą w ciemności. Sierżant
sztabowy Radosław Trawiński boi się, że to aspirant
Daniel Podgórski, który odkrył, że śmierć jego partnerki nie była samobójstwem. Czyżby przyszedł
się zemścić?

Bednarski awansuje na nadkomisarza, ale jego
radość trwa krótko. W uznaniu zasług zostaje
szefem krakowskiego Archiwum X. Musi teraz
zająć się wyjaśnianiem nierozwiązanych, zadawnionych spraw. Jedną z nich, z pozoru błahą, jest
samobójstwo młodego chłopaka, którego rodzice
nie wierzą, by zginął z własnej ręki.

Tevis W. : Gambit królowej

Turowska Z. : Osiecka. Nikomu nie żal
pięknych kobiet

Beth Harmon w wieku ośmiu lat trafia do sierocińca,
a w wyniku silnego stresu po stracie matki cierpi
na bóle brzucha i bezsenność. Pewnego dnia Beth
zostaje wysłana do piwnicy. Poznaje tam pana
Shaibela, woźnego, który zaczyna uczyć ją gry
w szachy. Bardzo szybko okazuje się, że dziewczynka ma niespotykany talent...

Miała niezaprzeczalny talent. Trudniej szło jej
z życiem osobistym. W tej nietypowej biografii
Zofia Turowska pokazuje bohaterkę pełną życia,
wolną, niedającą się ograniczać konwenansom,
a historie licznych perypetii miłosnych, związków
małżeńskich i partnerskich opisuje z wyczuciem
i dyskrecją.

Bator J. : Gorzko, gorzko

Stelmaszyk A. : Diamentowa gorączka t. 4

"Gorzko, gorzko" to opowieść o pragnieniu miłości
i wolności, które dojrzewa w życiu i marzeniach
czterech pokoleń kobiet. Dlaczego Berta popełniła
zbrodnię? Kiedy Barbara nauczyła się tak dobrze
rzucać nożem? Dlaczego Violetta otworzyła wek
Pandory i co w nim było? Czy Kalinie uda się poznać
prawdę?

W czwartej części przygód pt. "Diamentowa gorączka", rodzina Mazurskich nie tylko uda się za
granicę, ale również poświęci mnóstwo czasu na
poznawanie piękna Polski! W Polsce odwiedzą
szlifiernię diamentów, gdzie zostaną wmieszani
w… niebezpieczną aferę diamentową!

v Legenda i ilustracja :
Piotr Horoszko
kl. III B SP w Tenczynku
rok szk. 2018/2019
Beręsewicz P. :
Ciumkowe historie w tym jedna smutna

Walczak-Chojecka A. : Królowa gwiazd
Trzy dziewczyny mają ten sam cel, rola w filmie.
Ambitne, choć ich aktorskie ścieżki zawodowe
bywają kręte. Kiedy więc na horyzoncie pojawia
się realna szansa zagrania w dużej produkcji, do
głosu dochodzi zew rywalizacji. Jakie szanse ma
w tym wszystkim przyjaźń?

Seria przeznaczona dla najmłodszych czytelników.
Nie tylko rozśmiesza, ale też zmusza do przemyśleń.
To piękne historie opowiadające różnorodne
przygody nietuzinkowej Ciumkowej rodziny.

Jak zdobyć wymarzoną pracę na lotnisku?
KONKURS "ALE JAJO"
rozstrzygnięty!
Są piękne, niezwykłe i wpisują się w naszą świąteczną tradycję. Jaja Wielkanocne, bo o nich
mowa, po raz pierwszy stały się tematem przewodnim konkursu, który przygotował chrzanowski dom kultury. Zainteresowanie było
ogromne, a poziom naprawdę wysoki.
Prócz jaj zdobionych
technik ą tradycy jną
były także takie zdobione techn ik ą dowolną. Twórcom nie
brakowało k reat y wności, a wśród nadesłanych prac były nawet
jajka minionki. Spośród
93 uczestników wyróżniono aż 31.

Organizatorami konk u rsu byl i: M iejsk i
O ś r o d e k K u l t u r y,
S p or t u i R ek re ac ji
w Chrzanowie,
Muz eu m – Nadw iślański Park Etnograficzny
w Wyg iełz ow ie i Za mek
Lipow iec ora z Ch r z anow sk ie Stow a r z y s z en ie
Folklorystyczne.

Wszystkie prace zgłoszone do
konkursu będą eksponowane
na w ystawie w Muzeum –
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec od dnia 07.04.2021

Za nami 2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport. Wzięło w nich udział niemal
40 000 osób! Ponad 30 interesujących wywiadów z pracownikami Kraków Airport, szczegółowe
zaprezentowanie ich codziennych obowiązków, a także wiele merytorycznych wskazówek, jak
zdobyć wymarzoną pracę na lotnisku – tak w wielkim skrócie wyglądały 2. Lotniskowe Targi
Zawodoznawcze, które odbyły się 22 kwietnia.
Transmisja online przeprowadzona została za pośrednictwem Facebooka oraz platformy YouTube. Jedyne tego
typu wydarzenie w Polsce przyciągnęło przed ekrany łącznie
blisko 40 000 uczestników. Organizatorem przedsięwzięcia
było Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.

Dzięki Lotniskowym Targom
Zawodoznawczym uczestnicy
wydarzenia mogli się przenieść
do terminalu VIP, elipsy, gdzie
urzędują koordynatorzy obsługi
terminalowej, korytarza celnego
czy na samą płytę lotniska. To
właśnie tu dowiedzieliśmy się
m.in. o karierach marszałka,
asystenta dyżurnego operacyjnego portu lotniczego czy

koordynatora rejsu. 2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze
były nie tylko szansą do zapoznania się z profesjami lotniskowymi. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali także wielu
interesujących anegdot i ciekawostek związanych z pracą
w porc ie lot n ic z y m. Pracownicy straży granicznej pokazali robota pirotechnicznego,
który wykorzystywany jest do
działań związanych ze znalezieniem bagażu niewiadomego
pochodzenia. Specjalista do
spraw szkoleń z zakresu bezpieczeństwa lotniczego opowiedział, jak zmieniły się procedury
po zamachu na World Trade
Center. Z kolei przedstawicielka
Służby Celno-Skarbowej zapre-

zentowała internautom niecodzienne przedmioty zarekwirowane pasażerom. Wśród nich
znalazły się np. skóra z niedźwiedzia, nos ryby piły, a także
torebka w całości wykonana ze

skóry zagrożonego wyginięciem
gatunku krokodyla.
Wszystkie materiały dotyczące
zawodów lotniskowych udostępnione zostały na oficjalnej
stronie targów: www.krakowairport.pl/targi.

O Centrum Edukacji Lotniczej
Centrum Edukacji Lotniczej to jedyne tego rodzaju miejsce na mapie Polski, które uczy zasad funkcjonowania lotniska poprzez ciekawe formy warsztatów. Prowadzone tu zajęcia w przystępny sposób pokazują, jak poprawnie odczytać kartę pokładową, które miejsce zająć w samolocie, a także jak przygotować bagaż, aby
nie narażać się na stres podczas kontroli bezpieczeństwa. Takie oswojenie z lotniskiem z pewnością pozwoli wielu osobom na czerpanie większej przyjemności
z podróży. Centrum realizuje także lekcje tematyczne, teatrzyki dla najmłodszych, spotkania zawodoznawcze oraz imprezy urodzinowe.

O Kraków Airport
r. Fotografie z wystawy udostępnione będą na stronie
Muzeum: www.mnpe.pl
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
W PROTOKOLE: https://
w w w.moksir.chrzanow.pl/
ale-jajo-rozstrzygniecie/

v MOKSiR w Chrzanowie
fot. Konrad Wicher

Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią koronawirusa obsługiwało 8 milionów pasażerów. Lotnisko jest członkiem
Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków Airport są dostrzegane na świecie – potwierdza
to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez AirportCouncil International w 2017 r. za doskonalenie jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody
World Routes Marketing Awards w 2017 roku.
Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „AviationIndustry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską
Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu
się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami.
CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym regionalnym portem
lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global
Reporting Initiative.
Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie lotnisko planuje
zainwestować około miliarda złotych w rozwój infrastruktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz
rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa.
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ZDROWE STOPY I PAZNOKCIE
Mamy za sobą mroźną zimę, a przed nami długie, ciepłe tygodnie. Wykorzystajmy je, aby bardziej
zadbać o stopy i paznokcie. Warto lepiej przyjrzeć się swoim stopom i sprawdzić, czy po zimie
nie powstały nowe odciski lub modzele. Jeżeli widzimy np. nadmiernie zrogowaciały naskórek
na piętach, trzeba poddać się specjalistycznej pielęgnacji w gabinecie podologicznym.
JEŚLI MASZ:
• modzele, odciski
• wrastające paznokcie
• kurzajki
• pękające pięty
• zmienione chorobowo paznokcie
• skórę nadmiernie potliwą lub suchą
• cukrzycę, AZS, łuszczycę

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

NIE WIESZ JAK:
• pielęgnować stopy
• skracać paznokcie
• utrzymać stopy w odpowiedniej kondycji
• ocenić ogólny stan swoich stóp

tel. 668-990-679
Jesteśmy Partnerem
Ogólnopolskiej Karty Seniora,
dlatego dla seniorów
Elf ma specjalne ZNIŻKI:
• 10% zniżki na zabiegi
podologiczne
• 10% zniżki na kosmetyki
do stóp i paznokci

www.instytutelf.pl

Paznokcie, które są miesiącami chowane w butach, stają
się szorstkie i kruche. Zdarza się, że płytki paznokci robią
się twardsze, a nieprawidłowo prowadzona pielęgnacja,
uniemożliwia właściwe czucie. Zaburzenia w ukrwieniu, czy
schorzenia związane np. z cukrzycą, sprzyjają powstawaniu
chorób grzybiczych na stopach i paznokciach. Leczenie tego
typu schorzeń jest z reguły bardzo długotrwałe.
Specjalistyczne preparaty mogą całkowicie lub w dużym
stopniu, wyleczyć takie problemy.
W Gabinecie Podologicznym Elf można zamówić:
• preparaty przeciw grzybicy skóry i paznokci
• preparaty przeciw brodawkom
• preparaty przeciw rogowaceniu skóry
• preparaty przeciw nadpotliwości stóp
• kremy chłodzące lub rozgrzewające stopy
• specjalistyczne kremy nawilżające skórę stóp od GEHWOL MED
• sole zmiękczające do kąpieli stóp
• maści na pękające pięty
• krople na wrastające paznokcie od PODOPHARM
• spray do dezynfekcji obuwia

Są urocze. Kojarzą się ze słodkościami – z owocowymi lodami albo watą cukrową. Pomagają zapomnieć o szaroburej zimie, a jednocześnie jak nic innego świetnie się z szarością komponują. Pastele,
bo o nich mowa, dobrze prezentują się zarówno w postaci stylowych dodatków, jak i (umiejętnie
dobranych) total-looków. Ponadto są bardzo modne w tym sezonie! Jak je nosić? Podpowiadamy!
Przeglądając oferty sklepów
odzieżowych, nie sposób nie zauważyć, że pastele zawładnęły
w yobra ź n i ą projek ta ntów
i lada dzień to samo stanie się
z ulicami, ale i domowymi pieleszami. Bo pastelowe może być
wszystko – komplety miękkich,
wygodnych dresów, ale też eleganckie żakiety. Lekkie letnie
sukienki i wieczorowe suknie.
Do tego jeansy, kurtki, a nawet
dodatki: buty i torebki.
Mniej, więcej – dobrze!

Jeśli mimo wszystko pastele
„od stóp do głów” to dla nas za
dużo, warto pamiętać o tym, że

Ze względu na reżim sanitarny zachęcamy do kontaktu
telefonicznego pod numerem:
668-990-679.
Podolodzy, Kosmetolodzy,
Członkowie Polskiego
Towarzystwa Podologicznego.

Stopy muszą być gładkie, bez zrogowaciałego naskórka,
paznokcie prawidłowo obcięte, a skóra odpowiednio nawilżona i natłuszczona.

Bananowy, miętowy, jagodowy…
wiosną zasmakuj w pastelach!

Choć w ydaje się, że pastele
na wiosnę to „nic nowego”,
chyba nigdy dotąd nie było
ich wszędzie tak dużo. Wiele
marek proponuje pastelowe
total looki, czyli strój od stóp
do głów w jednym kolorze. –
W tym miejscu należy uspokoić
wszystkich nieprzekonanych do
takich rozwiązań – pastelowy
total look absolutnie nie musi to
oznaczać infantylnego efektu –
wręcz przeciwnie. Przykładowo
garnitur w takich odcieniach
będzie prezentować się naprawdę elegancko, a komplet
dresowy w delikatnych, owocow ych barwach doda wiosennej energii do tej wygodnej
stylizacji – opowiada ekspertka
związana z siecią sklepów KiK.

Wszystkich Pacjentów borykających się z problemami stóp
i paznokci zapraszamy do kontaktu w celu umówienia zabiegu
lub bezpłatnej konsultacji.

te wdzięczne odcienie pasują
właściwie do wszystkiego. –
Czerń i szarość, które zimą
dominują nie tylko na polskich
ulicach, świetnie uzupełniają
i tonują kolorowe pastele. Takie
połączenie nadaje się nawet do
pracy w biurze, w którym obowiązuje dość sztywny dress
code – przekonuje stylistka KiK.
W punkt z błyszczącymi

Pandemia w y wróciła nasze
życia do góry nogami, wiele
z nas pracuje cz y ucz y się
z domu. Ale – w kontekście
poszerzania modowych horyzontów – może mieć to swoje
plusy, w końcu w domu możemy
trochę poszaleć i przetestować,
jak wyglądamy oraz (co najważniejsze) jak czujemy się w poszczególnych połączeniach. –

Pastele świetnie odnajdują się
w towarzystwie błysku. I mowa
tu zarówno o różnych odcieniach złota oraz srebra, jak
i o miedzi, cekinach czy kryształkach. Nie tylko w postaci biżuterii, także butów, torebek,
czapek, a nawet spodni i marynarek – wylicza ekspertka KiK.
Odważnie z neonowymi

„Pastele + neony” – brzmi zaskakująco? I dobrze! Choć pozornie wydaje się to nieintuicyjnym połączeniem, te kolory
naprawdę dobrze współgrają. –
Nosząc to odważne połączenie
na pewno będziemy się wyróżniać, ale tym mniej śmiałym
warto przypomnieć, że osoby
noszące żywe, jasne, energetyczne kolory są postrzegane
bardziej pozytywnie i sprawiają

wrażenie bardziej radosnych –
zachęca specjalistka KiK.

No właśnie – radość. Wydaje
się , ż e dom i nac ja pa stel i
w modzie na sezon wiosna-lato
to nie przypadek. W końcu
znaleźliśmy się w niełatwym
i bardzo wymagającym okresie.
Dlatego w kontrze do (raczej
mrocznej) rzeczywistości bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy czegoś przeciwnego.
Czegoś, co kojarzy się z radością
i przyjemnością, jest proste
i urocze – zupełnie jak pastele,
dlatego korzystajmy z nich na
wiosnę – bo kiedy, jeśli nie
teraz?

7 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Zdrowia. Co WOŚP
zrobiła dla polskiej medycyny?
29 zbiórek na zakup sprzętu dla różnych dziedzin
medycyny, osiem ogólnopolskich programów medycznych i akcje specjalne – to tylko część działań,
jakie WOŚP podejmuje od lat w trosce o zdrowie
i życie Polaków.
Fundacja, prz y współpracy
z najlepszymi ekspertami i przy
wsparciu milionów darczyńców,
realnie wpływa na sposób diagnozowania i leczenia pacjentów
w całym kraju.

Najbardziej rozpoznawalna akcja
WOŚP to oczywiście styczniowy
Finał, w który rokrocznie angażują się miliony osób na całym
świecie. Zbiórka każdorazowo
dedykowana jest konkretnej dziedzinie medycyny, której wyboru
Fundacja dokonuje po konsultacji z ekspertami oraz analizując prośby o wsparcie płynące
ze szpitali.

Dzięki Finałom wsparcie uzyskały
m.in. neonatologia, dziecięca kardiochirurgia, onkologia, ortopedia
i traumatologia, nefrologia, ale też
geriatria. W ciągu 29 Finałów
WOŚP zebrała ponad 1,5 miliarda złotych, za które jak dotąd
zakupiła ponad 65 tys. urządzeń.
Fundacja zakupu sprzętu medycznego dokonuje w ramach
Konkursu Ofert, którego zasady daleko odmienne od regulacji dotyczących zamówień publicznych
- samodzielnie opracowała.
Głównym założeniem Konkursu Ofert jest wybór urządzeń
o najwyższej jakości, w oparciu
o wielogodzinne negocjacje
z udziałem Komisji Ekspertów.
Tradycją Konkursów Ofert są
doskonale wynegocjowane warunki zakupu urządzeń. Ceny
są znacząco (czasem w skali kilkudziesięciu procent!) niższe niż

średnie wartości rynkowe. Każde
urządzenie ma wydłużony czas
gwarancji, ewentualny zapas materiałów zużywalnych, zapewnione dożywotnie nieodpłatne
aktualizacje oprogramowania.
Z każdym urządzeniem szpital
otrzymuje pakiet szkoleń prowadzonych przez doświadczonych
specjalistów. Orkiestra dba więc
nie tylko o dostarczenie sprzętu,
ale o zapewnienie jak najlepszych
możliwości, by z tego sprzętu intensywnie korzystać dla dobra najmłodszych pacjentów.

Fundacja to nie tylko styczniowy
Finał i organizowane kilka razy
w roku wielkie zakupy sprzętu
medycznego, ale również całoroczne programy medyczne.
To właśnie dzięki tym działaniom m.in. 96% noworodków
ma zbadany słuch, uratowano
wzrok ponad 10 t ys. wcześniaków, a ponad 4,5 tys. kobiet
ciężarnych z cukrzycą wypożyczyło pompy insulinowe. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
to także Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy Ratować”,
dzięki któremu zasady udzielania
pierwszej pomocy poznały blisko
3 miliony dzieci.
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Kobieta (wygodnie) pracująca. Jak wybrać damski strój roboczy?
Kiedy można powiedzieć, że odzież robocza jest „kobieca”? Pracujące fizycznie i majsterkujące panie nie mają wątpliwości: gdy zapewnia
wygodę oraz bezpieczeństwo pracy i dobrze się prezentuje. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu stroju, by spełniał te kryteria? Wyjaśnia
Grzegorz Marcinkowski z firmy Blaklader, która stworzyła w każdej kategorii produktowej pełne kolekcje w wymiarach kobiecych.
Choć branża budowlana, przemysłowa czy transportowa są zdominowane
przez mężczyzn, można w nich spotkać coraz więcej utalentowanych i doświadczonych specjalistek. Także wiele pań rozwija swoje pasje i talenty do
różnego rodzaju hobbystycznych prac w domach, ogrodach czy warsztatach.
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, rynek oferuje dziś spersonalizowaną
garderobę dopasowaną do niemal każdego rodzaju zawodowej lub rekreacyjnej aktywności.

Zmierz się dokładnie
– Kluczowe parametry pomagające znaleźć odpowiedni strój roboczy dla
kobiety to obwód biustu mierzony w najszerszej części klatki piersiowej,
obwód talii w jej najwęższym miejscu, obwód bioder w ich najszerszym
miejscu oraz długość nogawki od krocza do kostki – wyjaśnia Grzegorz
Marcinkowski z Blaklader. – Posiadając te wymiary, należy porównać je
z tabelą rozmiarów producenta, poświęconej damskiej kolekcji i na tej podstawie rozpocząć mierzenie konkretnych elementów stroju.
Odpowiednio opracowana i sprawdzona rozmiarówka dla kobiet to narzędzie
bardzo ułatwiające dobór odpowiedniej garderoby roboczej. Zwłaszcza, gdy
tak jak w przypadku marki Blaklader, jest efektem ciągłych testów użytkowniczek, przekazujących swoje wrażenia i sugestie projektantom. Dzięki
temu, mogą optymalizować kroje, materiały oraz funkcjonalne rozwiązania
wpływające na wartość użytkową odzieży.
Postaw na elastyczność
Odmienność kroju ubrań przeznaczonych dla pań to w zasadzie jedyna duża
różnica w stosunku do ich męskich odpowiedników. Gdy bowiem wybierzemy już konkretny rozmiar, należy zwrócić uwagę na podobne kwestie,
jak w przypadku strojów dla panów.
– Niezależnie od płci użytkownika, warto w pierwszej kolejności sprawdzić
parametry elastyczności odzieży – podkreśla Grzegorz Marcinkowski. –
W związku z tym, że strój ma zapewniać komfortowe wykonywanie mniej
lub bardziej intensywnej pracy fizycznej, bardzo istotna jest rozciągliwość
zastosowanych materiałów. Dotyczy to zwłaszcza „ruchomych” elementów,
takich jak łokcie czy kolana. Tam doskonale sprawdza się rozciągliwy stretch,
z którego wykonuje się tego typu fragmenty lub nawet całe części ubioru
– w tym przede wszystkim spodnie, z reguły najintensywniej „pracujące”
podczas licznych kucnięć i przysiadów.
Oddychaj warstwami
Innym parametrem stroju roboczego, który jest kluczowy z punktu widzenia komfortu pracy jest oddychalność materiałów. Jej właściwy poziom
pomaga zachować odpowiedni bilans cieplny podczas wysiłku fizycznego,
chroniąc użytkowniczkę z jednej strony przed przegrzaniem, z drugiej zaś
przed przemarznięciem. W tym kontekście istotna jest też kwestia trójwarstwowości stroju.
– Zasada trzech warstw pomaga w dostosowywaniu odzieży roboczej do
rodzaju i warunków pracy – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski. – Chodzi
w niej o to, żeby można było na bieżąco dostosowywać się do etapu i tem-

peratury pracy. Inaczej bowiem będzie wyglądał komfortowy strój, gdy
rozpoczynamy pracę w ogrodzie chłodnym rankiem, a inaczej, gdy popracuje się kilka godzin i w międzyczasie zacznie nam przygrzewać słońce.
Pierwszą warstwą jest zawsze bielizna, najczęściej w postaci przylegających,
miękkich bluzek i getrów. Ich zadaniem jest utrzymywanie ciała w cieple
i suchości, do czego najlepiej nadaje się bawełna i poliester. Warto zwrócić
uwagę na sugerowany przedział temperatur użytkowania oraz takie dodatki
jak specjalne strefy rozgrzewające w okolicach ramion, pleców czy boków,
gdzie najłatwiej zmarznąć.
– Druga, środkowa warstwa pełni głównie funkcję regulacyjną, ponieważ
można ją zdejmować lub zakładać w zależności od tego, czy chcemy
ochłodzić rozgrzane ciało czy też dogrzać je, rozpoczynając pracę czy
robiąc sobie przerwę – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski. – W przypadku
tej warstwy warto postawić na odzież z miękkich, elastycznych i dopasowanych materiałów. Najlepiej sprawdzają się tu łatwe w ubieraniu, rozpinane
bluzy – wełniane bądź polarowe, a także koszule flanelowe.
Jeśli zamierzamy pracować na dworze lub w warunkach wymagających
specjalnych właściwości stroju roboczego, dużo uwagi należy poświęcić
ostatniej, ochronnej warstwie stroju. Zadaniem tego typu kurtek, płaszczy,
spodni czy kombinezonów jest zabezpieczenie użytkowniczki przed działaniem czynników zewnętrznych – najczęściej atmosferycznych, ale w wielu

miejscach pracy także np. chemicznych. Ubrania powinny być lekkie, elastyczne, oddychające i wykonane z wytrzymałych oraz łatwych w utrzymaniu czystości materiałów.

Skontroluj detale
O funkcjonalności i ergonomii stroju roboczego decydują też detale, takie
jak chociażby kieszenie. Warto zastanowić się nad tym, ile ich potrzebujemy,
gdzie powinny być umiejscowione, czy wolimy otwarte, zamknięte, wpuszczane bądź wiszące. Wygodę zapewnią także wstępnie ukształtowane łokcie
i kolana, odpinany kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny, podwyższony stan z tyłu spodni, podszyte taśmą szwy separujące od wiatru bądź
różnego rodzaju ściągacze, troczki i rzepy.
Gdy już więc uda się ustalić techniczne aspekty stroju, pozostaje decyzja
odnośnie kwestii estetycznych. A te wcale nie muszą być marginalne – nowoczesna odzież robocza potrafi również pod tym względem wiele zaoferować, zwłaszcza pod względem atrakcyjnych krojów bądź zróżnicowanej
kolorystyki. Dzięki temu użytkowniczki mogą pracować nie tylko wygodnie
i bezpiecznie, ale również stylowo.
v www.blaklader.pl

IKEA po raz kolejny wsparła małopolskich medyków
IKEA Kraków kontynuuje akcję pomocy lokalnym medykom. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało od sklepu akcesoria do wyposażenia dyżurek. Na tzw. oddział covidowy
Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego trafiły artykuły wyposażenia wnętrz. Z kolei na
odziały psychiatrii dziecięcej Szpitala im. Św. Ludwika przyjechała właśnie kolejna dostawa mebli i zabawek.
Łącznie krakowskim placówkom medycznym firma przekazała już blisko 2 tys. produktów.

Nabór do programu „Kapliczki
Powiatu Krakowskiego”
Starostwo Powiatowe w Krakowie uruchomiło
program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”,
w ramach którego udzielana jest dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego.
Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań
zapewniających właściwą opiekę nad zabytkowymi
kapliczkami, stanowiącymi charakterystyczny
element podkrakowskiego krajobrazu oraz ważną
część dziedzictwa kulturowo-religijnego.
Więcej informacji na:
powiat.krakow.pl/2021/04/kapliczki/

Przez pandemię życie każdego
z nas uległo zmianie, ale szczególnie odczuli to pracownicy
służb medycznych, którzy codziennie znajdują się na pierwszej
linii frontu walki z wirusem.
IKEA Kraków od początku
wybuchu pandemii wspiera lokalne placówki zaangażowane
w walkę z COVID-19. W marcu
2020 roku pracownicy sklepu
dostarczyli do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego fotele, stoliki, materace,
pościele i wiele innych produktów, poprawiających komfort
pracy medyków w tym niezwykle
trudnym czasie. Wiosną 2020
roku darowizny produktowe
otrzymało też Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz 5.
Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką.

Długotrwała izolacja domowa
przekłada się negatywnie również
na zdrowie psychiczne najmłodszych. W szczególnie ciężkim położeniu znalazły się dzieci, które
wymagają diagnozy i leczenia na
oddziałach psychiatrycznych.
Obecna sytuacja w znacznym
stopniu ograniczyła im bezpośredni kontakt z rodzinami.
Chcąc stworzyć dzieciom bardziej
domową atmosferę, w lipcu 2020
roku IKEA Kraków podarował
ponad 500 produktów ze sklepu
na odziały psychiatrii dziecięcej
dwóch krakowskich szpitali. Wyposażenie wnętrz, przekazane
do Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala

Dziecięcego im. Św. Ludwika,
pomogło stworzyć dzieciom,
przebywającym na oddziałach,
bardziej domową atmosferę.

Po ponad roku od pojawienia
się pier wszych przy padków
COV ID-19 w Polsce, k rakowskie instytucje dostały kolejne
wsparcie produktowe z IKEA
Kraków. Pod koniec marca br.
pracownicy sklepu przywieźli do
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie regały, stoły, krzesła, sofy,
biurka, tekstylia i - co najważniejsze - mnóstwo zabawek, materiałów plastycznych i gier edukacyjnych. Trafiły one na odział
dzienny oraz całodobowy psychiatrii dziecięcej. Przedstawiciele IKEA pomyśleli również
o zagospodarowaniu przestrzeni
przed szpitalem, gdzie zainstalowano nowe meble ogrodowe.
Kolejne wsparcie otrzymał też
Szpital Specjalist yczny im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ
oraz Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, gdzie dostarczono niezbędne artykuły kuchenne.
- Krakowski sklep IKEA wspiera
nas już od wielu lat. W momencie wybuchu pandemii – już
niemal rok temu, to oni pierwsi
zadzwonili do nas z pytaniem,
w jaki sposób mogą pomóc. Wyposażenie, jakie wtedy otrzymaliśmy, zapewniło wygodę w dyżurkach zespołów ratownictwa
medycznego. Czasu na regenerację i odpoczynek po stresujących wyjazdach jest mało, tym
bardziej więc doceniamy to, że te

krótkie przerwy w pracy można
spędzić w komfortowych warunkach. W styczniu br. otrzymaliśmy od IKEA Kraków kolejną już partię produktów. Tym
razem były to akcesoria kuchenne
– mówi Małgorzata Popławska,
dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
IKEA na ratunek stacjom pogotowia w całej Polsce

Z początkiem 2021 roku pomoc
IKEA trafiła do stacji pogotowia we wszystkich miastach,
w których zlokalizowane są jej
sklepy – w Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Łącznie firma dostarczyła
centrom ratownictwa prawie 9 tysięcy produktów o łącznej wartości niemal 700 tysięcy złotych.
Są to meble - sofy, fotele, łóżka,
krzesła, stoły, szafy i rozwiązania do przechowywania, wyposażenie łazienek, elementy
wyposażenia kuchni - sztućce,

talerze, garnki, termosy, a także
lampy, kołdry, żarówki czy wieszaki. Z przekazanych produktów
IKEA korzystać będzie łącznie
ponad 500 zespołów ratownictwa
medycznego.

- Zbierając zapotrzebowanie
od poszczególnych stacji pogotowia zaskoczyło nas to, jak podstawowych rzeczy dotychczas
brakowało ratownikom. Wśród
przekazanych produktów znalazły się m.in. sztućce i talerze
oraz garnki. Priorytetem było
dostosowanie tej pomocy do potrzeb każdej ze stacji. Zdajemy
sobie sprawę, jak wiele czasu lekarze i ratownicy spędzają teraz
w pracy i jak mało mają czasu na
odpoczynek. Liczymy, że dzięki
produktom IK E A komfor t
ich pracy się poprawi - mówi
Agata Czachórska, Dyrektorka
ds. Zrównoważonego Rozwoju
z IKEA Retail Polska.

Informacje, Reklamy

RADOSNY TENCZYNEK

Radosny Tenczynek zaprasza do bajkowego świata koni
Konie są nieodłącznym elementem historii, legend i baśni. Rycerze, księżniczki, Indianie i kowboje, te wszystkie postacie kojarzą się z opowieściami z dzieciństwa, ale kim byliby Ci dzielni bohaterowie bez swoich rumaków? W stajni Radosny Tenczynek
tworzymy okazję do wejścia w ten bajkowy świat, a całą wyprawę utrwalamy na zdjęciach.
Radosny Tenczynek to miejsce, w którym można spotkać wiele
zwierząt, których los nie zawsze przypominał bajkę. Jednym z nich
jest klacz o imieniu Piękna. Jeszcze kilka miesięcy temu Fundacja
Z Miłości Do Zwierząt prowadziła zbiórkę pieniędzy na wykupienie Pięknej i Gai z rąk handlarza.

Obie klacze udało się uratować, dzięki wielkiemu zaangażowaniu
ludzi wspierających działalność fundacji. O losach Gai, która została adoptowana, można było przeczytać w marcowym numerze
Gwarka. Za to Piękna okazała się fantastyczną modelką. Ma za
sobą pierwszą sesję zdjęciową, w trakcie której wcieliła się w rolę
jednorożca. Zobaczcie sami, jak doskonale poradziła sobie z tym
zadaniem.

Pomysł na bajkowe sesje, których celem jest realizacja dziecięcych
marzeń to inicjatywa Agaty Tynki, fotografki która zaangażowała
się we wsparcie działań Fundacji już przy sesji walentynkowej. Tym
razem pani Agata razem z panią Anią, trenerką koni, zapraszają na
indywidualne sesje zdjęciowe. Wszelkie szczegóły tej inicjatywy
będą podawane na www.facebook.com/tynka.fotografia i www.
facebook.com/radosnytenczynek.

Ogólnopolski Dzień Konia
30 kwietnia będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Konia. Z tej okazji postaramy się spełnić wszystkie ich życzenia,
do czego namawiamy też Państwa. Niestety czas pandemii uniemożliwia nam zorganizowanie hucznych obchodów
tego dnia. Mimo to wierzymy, że ten dzień będzie dla nich wyjątkowy.
Tych z Państwa, którzy u nas jeszcze nie byli, zapraszamy i obiecujemy, że wspólnie spędzimy niezapomniane chwile. Jesteśmy pasjonatami zwierząt, kochamy je i podziwiamy. Wykorzystując naszą
wiedzę i umiejętności, staramy się stworzyć wyjątkowe miejsce
gdzie zwierzęta są bezpieczne i szczęśliwe. Wszystkie otrzymują
bezinteresowną troskę i profesjonalną opiekę dostosowaną do ich
indywidualnych potrzeb.
Z radością będziemy Was gościć w Tenczynku razem z naszymi
zwierzętami. Losy naszych zwierząt oraz naszą działalność możecie śledzić na FB https://www.facebook.com/fundacjatenczynek.
Jesteśmy także na www.patronite.pl, jest to strona, która pomaga
twórcą różnych inicjatyw gromadzić środki na realizowanie swoich
pasji.
Link do naszego profilu:
https://patronite.pl/FundacjaZMilosciDoZwierzat

Jeśli chcesz pomóc bardziej lub inaczej, zadzwoń lub napisz:e-mail: 4miloscidozwierzat@gmail.com

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” na podium w Puławach
Pary taneczne ZPiT „Ziemia Lisiecka” w miniony weekend z ogromną radością ponownie, zaprezentowały na żywo swoje umiejętności. Puławski Ośrodek Kultury
„Dom Chemika” w Puławach jako pierwszy po rocznej przerwie zorganizował Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli". Cała impreza
odbyła się bez udziału publiczności, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z COVID – 19. Gminę Liszki reprezentowało 8 par a kibicował im Lisiecki Lisek.
Wszyscy nasi tancerze zatańczyli pięknie, z wdziękiem i elegancją prezentując się na puławskim parkiecie. W tym trudnym
dla wszystkich czasie, miło było zobaczyć uśmiechnięte buzie naszej
wspaniałej młodzieży i radość płynącą z bycia razem ze swoimi
przyjaciółmi z zespołu.
Oto wyniki:

• 1 miejsce w kat. II B - Franciszek Brzeziński i Łucja Siejka
• 2 miejsce w kat. III A - Paweł Tabor i Zofia Brzezińska
• 3 miejsce w kat. III C - Marek Tworzyk i Emilia Fryc

Ponad to podczas turnieju pięknie zaprezentowali się również
w swoich kategoriach: Michał Dymek i Dorota Kapust,; Antoni Ka-

pusta i Małgorzata Koszycka, Wojciech Wąsik i Marcelina Dymek,
Małgorzata Witalec i Michał Berbeć, Aniela Biczak i Piotr Soból.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Liszki Pawłowi Misiowi za dofinansowanie udziału naszych par w XIX Ogólnopolskim Konkursie
Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli" W Puławach.
O konkursie w Dzienniku Wschodnim: https://tiny.pl/rnj95

v Anna Kruczek
– Kierownik Artystyczny
ZPiT „Ziemia Lisiecka”
Zdjęcia: lentil.studio, Agata Witalec
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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

KĄCIK KULINARNY

Deser chałwowy
z pokruszonymi ptysiami
A z tym deserem to było tak - ej, zrobiłabyś coś pysznego. No dobrze,
niech będzie, coś zrobię, tylko co? Hmm.. szybki przegląd lodówki, szybki
przegląd szafek i mamy to! Podstawą było i jest u mnie to, żeby to coś
było szybkie w przygotowaniu.
Już wiem, wykorzystam moje ulubione pysznie chrupiące ptysie.
(Ptysie z firmy Brześć, możecie
je kupić w np. Biedronce) do tego
śmietana 30% z lodówki i będzie
deser. Aż zauważyłam chałwę,
ukroiłam kawałek i… przepis
poniżej :)

Deser chałwowy
z pokruszonymi ptysiami
• 1 opakowanie ptysi
• 200 ml śmietanki 30%
• chałwa – u mnie tak
z 10 dkg
• 1 łyżka cukru
• kilka łyżek dżemu z wiśni
(u mnie taki dobrze
kwaśny)
Ptysie przekroiłam na połówki.

Śmietankę ubiłam z ły żk ą
cukru, gdy już była prawie
ubita do końca dodałam do niej
chałwę i pyk... śmietana zrobiła
się bardziej płynna znowu. Nie
pomogło ubijanie... nic z tego, i na dno nalałam trochę kremu
ubita to ona nie była. Co tu chałwowego, na to pokruszone
ptysie, na to krem, ptysie... a na
robić?
samym końcu łyżeczka dżemu.
Szybka zmiana planów, bo nie
będziemy takiego dobra wy- A w oryginale chciałam zrobić
rzucać! Jedzenia nie wyrzucamy! ptysie z chałwową bitą śmietaną
Szybko wzięłam małe słoiczki i dżemem wiśniowym. A tak
(po jogurtach z Biedronki ;)) wyszedł naprawdę znakomity
przepis, który mówi nam, że

SKLEP FIRMOWY HURTOWNI BOZBI
Ponad 150 pozycji piw czeskich oraz polskich
regionalnych i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11

pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl

zawsze możesz uratować swój
pierwotny pomysł ;)
Zaniosłam rodzinie i usłyszałam... Ooo! Jakie to dobre,
chrupiące, słodkie! A masz
w ięcej? Na ca łe sz cz ę ście
wyszło mi z tych składników 8
słoiczków!

Ulla Pałka

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

Zdrowe grillowanie – jak wygląda w praktyce?
Pierwsze promienie wiosennego słońca i słupek rtęci rwący się do góry to sygnał, że można już wyciągnąć ruszt, by
otworzyć sezon grillowy z pełną celebracją. Skwiercząca karkówka, aromatyczne skrzydełka, chrupiące warzywa,
kufel czegoś zimnego – czego tam nie będzie! Jak to się ma do wartościowego odżywiania? Sprawdzamy, co można
zrobić, aby grillowanie było zdrowsze niż zazwyczaj.
Temat zdrowego stylu życia zatacza coraz szersze kręgi – zaczynamy przyglądać się temu, co mamy na talerzu, sprawdzamy
składy produktów, a godzinkę z serialem zamieniamy na „wyrabianie kroków” w terenie. Efekt? Czujemy, że dbamy o siebie,
mamy większą samokontrolę, wreszcie – lepsze samopoczucie.
Jak połączyć taką postawę z grillowaniem, które w swojej klasycznej postaci nie ma zbyt wiele wspólnego ze zdrowym odżywianiem? Możemy podejść do tematu restrykcyjnie, ograniczając
swoje biesiadne menu do „baru sałatkowego”, ale lepiej postawić
na bardziej racjonalne podejście i wdrożyć kilka zasad, które
pozwolą nie tracić radości z „posiłku przyprawionego dymem”.
Od czego zacząć?
Zadbajmy o czysty ruszt

To niezbędna baza do grillowania. I choć czasami naprawdę
nie mamy ochoty na mycie rusztu, warto to zrobić właśnie dla
zdrowia i jakości naszych posiłków. Skoro zwracamy uwagę na
pochodzenie produktów, wybierając warzywa z lokalnego warzywniaka, a mięso ze sprawdzonego źródła, nie zaprzepaszczajmy tego brudnym rusztem. Przypalone resztki jedzenia połączone z wytopionym tłuszczem, będące siedliskiem bakterii,
to nie jest dobre miejsce na karkówkę czy bakłażana, które zamierzamy zjeść. Jak czyścić? Przede wszystkim ekologicznie!

– Definicja zdrowego życia cały czas rozszerza się, obejmując
także czerpanie z natury i ograniczenie chemii tam, gdzie jest
to możliwe. Nasze babcie czy mamy nie korzystały z mocnych
detergentów, bo takowe trudno było dostać, jednak znalazły
sposób na to, by rzeczy codziennego użytku były czyste. Soda
oczyszczona, sok z cytryny – to wystarczyło. Warto iść tym
tropem, tworząc proste, domowe mikstury, którym wyczyścimy nie tylko ruszt do grilla. Przy uporczywych zabrudzeniach trudno obejść się bez gąbki, ale ją też możemy dobrać właściwie. Celulozowy zmywak z fibrą z agawy nie tylko sprawnie
domyje tłuszcz, ale także nie zaszkodzi środowisku – został
wykonany z naturalnych materiałów i butelek PET – opowiada
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.
Wybierajmy jakościowe składniki i róbmy marynaty

Czasami znalezienie wartościowych produktów jest nieco trudniejsze niż zakupy w najbliższym supermarkecie, ale warto! Mięso
czy warzywa ze sprawdzonego źródła mają ogromny wpływ na

smak potraw. Mimo to, nawet
najlepsza karkówka, pierś z kurczaka czy ryba potrzebują odpowiedniego doprawienia, dlatego
pamiętajmy o marynowaniu.
– W sk le p a c h z n ajd z iemy
gotowe mieszanki przypraw, ale
najczęściej głównym ich składnikiem jest sól. Dlatego lepiej
zrobić swoje własne marynaty,
wykorzystując dobrej jakości
zioła, oliwę oraz czosnek. Do
takich zabiegów zawsze polecamy nasze woreczki strunowe
– po dokładnym wymieszaniu
przypraw wystarczy zanurzyć
w nich kęski wieprzowiny czy
drobiu. Następnie zamykamy
całość suwakiem i dokładnie
mieszamy zawartość woreczka.
Później możemy bezpiecznie
odłożyć go do lodówki, gdzie
mięso poczeka na swoją kolej
i przejdzie smakiem ziołowej
mieszanki – radzi Brand Manager marki Paclan.
Korzystajmy z folii aluminiowej i tacek

To nie tylko kwestia wygody i tego, że łatwiej doczyścimy palenisko, ale przede wszystkim zdrowia. – Palący się tłuszcz wytwarza szkodliwe związki, które przez dym przenikają do smażącej się żywności. Możemy jednak łatwo zabezpieczyć produkty na ruszcie, stosując wygodne tacki i foremki aluminiowe
w rozmiarach dopasowanych do wielkości mięsa czy warzyw –
tłumaczy Marta Krokowicz, związana z marką Paclan i dodaje:
dobrą opcją będzie zawinięcie w folię aluminiową ziemniaków
z odrobiną masła i czosnku, a także otulenie nią ryby z dodatkiem świeżych ziół i masła. Efekt? Zjemy pysznie i lekko!
Nie zapominajmy o warzywach

Tłuszcz jest nośnikiem smaku, dlatego tak trudno oprzeć się
kiełbaskom czy drobiowym szaszłykom. Zadbajmy jednak o wła-

ściwe proporcje na talerzu – obok mięsa powinny się znaleźć
zgrillowane warzywa – cukinia, młode marchewki, ziemniaki
-– oraz sałatki. Sałata z sezonowymi warzywami, skropiona
sosem winegret przełamie smak mięsnych kawałków, nadając
daniu odrobinę lekkości. Ważne, aby zachować zdrowy balans
między potrawami.
Na udanego grilla składa się smaczne jedzenie, dobre towarzystwo i słoneczna pogoda. Nie zapominajmy o tym, zapraszając znajomych na biesiadę pod chmurką. A menu dopasujmy
do naszych upodobań, pamiętając o kilku zasadach i jak zawsze
– o umiarze. Takie podejście sprawdzi się najlepiej.

Informacje, Reklamy

9

Bronić się, by być kochanym
Tak, wiem – brzmi to absurdalnie, ale właśnie tak działają mechanizmy
obronne. W większości nieświadome, uruchamiane przez człowieka, aby
uchronić się przed emocjami, które z jakiegoś powodu nie mogą być odczuwane. Do mechanizmów obronnych należą m.in.: racjonalizacja (kiedy
zamiast czuć, wolimi myśleć), zaprzeczenie (coś w rodzaju: „no coś ty! To
w ogóle nie było smutne!), projekcja (nie widzę swoich wad, ale za to widzę
je chętnie u innych), kompensacja (ucieczka w niezdrowe zamiany, np. objadanie się, zakupoholizm). Na szczęście wśród mechanizmów obronnych są
również te, które uznane zostały za dojrzałe, np. poczucie humoru.

Hotel dla kotów i małych zwierząt
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

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

Od dawna wiadomo w psychologii, że dziecko od najmłodszego wieku wypracowuje mechanizmy obronne, by właśnie
nie stracić miłości rodziców.
Dziecku bardzo zależy, by być
kochanym, podziwianym, akceptowanym przez rodziców.
A ponieważ są dla niego całym
światem, zrobi wiele, by na tę
miłość zasłużyć. Nawet jeśli
oznacza to zgubienie siebie,
c z a s a m i n aw et d z ia ł a n ie
wbrew sobie. Oczywiście, bywa
również tak, że mechanizmy
obronne powstają wskutek jakiś
traumatycznych wydarzeń, ale
najczęściej są to „zwykłe” rodzicielskie/rodzinne sytuacje,
które mają wpływ na dziecko.
Np kiedy dziecko zauważy, że
mama nie lubi, kiedy ono się
złości, będzie ukrywać swoją
złość właśnie z pomocą jakiegoś mechanizmu obronnego.
Albo kiedy słyszy od rodziców:
nie ciesz się za bardzo, bo
jeszcze nie wiadomo, co będzie
– może zacząć bronić się przed
radością.

cjami, ale bywa również tak, że
zaczynają negatywnie wpływać
na nasze życie. Tak jak kobieta chirurg, która, gdy była
dzieckiem, straciła ukochanego
ojca. Tęsknotę, złość i smutek,
by dodatkowo nie zasmucać
swojej mamy, ukrywała pod
maską obojętności. Wszyscy
mówili: świetnie sobie radzi
i nikt nie starał się poświęcić jej
więcej czasu, by mogła się wykrzyczeć i wypłakać. Teraz jako
chirurg potrzebuje tej „umieK a ż d y z n a s m a me c h a- jętności” odcięcia, ale w życiu
nizmy obronne. Przeważnie osobistym bliscy narzekają, że
pełnią one rolę adaptacyjną, jest niedostępna i ona sama ma
czyli pomagają poradzić sobie wrażenie, że „nic nie czuje”.
z trudnymi sytuacjami i co się Mechanizm obronny służy
z tym wiąże – trudnymi emo- do ukrywania swojego praw-

dziwego ja. Wykorzystując je
budujemy swoje fałszywe ja. To
nie jest wygodne. W pewnym
momencie możemy poczuć, że
jest nam z tym niewygodnie,
że się dusimy, że nie żyjemy
w sposób, w jaki byśmy chcieli.
Wtedy najlepiej znaleźć kogoś,
kto pomoże nam „rozbić naszą
skorupę”.
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

W naszych biurach pomagamy też Emilce Włosek zbierając zakrętki,
jest to córka naszej byłej Konsultantki, która zmarła.
Ty także możesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

GABINET KOSMETYCZNY W DOMU!
Oriflame wychodząc na przeciw trudnym czasom wprowadziło do swojej
oferty profesjonalną pielęgnację, którą bezpiecznie możemy wykonać w
domu. NovAge ProCeuticals to innowacyjna linia produktów do pielęgnacji
skóry, która zapewnia profesjonalne, ukierunkowane zabiegi. Wysokie
stężenie składników aktywnych o skuteczności potwierdzonej badaniami
klinicznymi pomoże Ci sprostać wyzwaniom i zyskać cerę o jakiej marzysz:
- 10% roztwór witaminy C to intensywna 4-tygodniowa kuracja
przeciwdziałająca przebarwieniom i zapewnia równomierny rozświetlony
koloryt skóry.
- Maseczka do twarzy z niacynamidem i Cica w płacie przywraca blask
ziemistej i zmęczonej skórze, nawilża ją i koi dzięki zawartości niacynamidu 2% i ekstraktu Cica.
- Koncentrat retinolu zawierający 1,1% retinolu wspomaga syntezę kolagenu i przyspiesza odnowę
komórek skóry, wygładzając zmarszczki.
- Peeling NovAge 6% AHA złuszcza górną warstwę naskórka, by przyspieszyć proces odnowy
komórkowej. D-pantenol koi skórę, dzięki czemu możesz cieszyć się gładką, promienną i zdrową skórą.
- Ampułki Instant Peptide zawierają roztwór peptydowy i aktywny składnik napinający skórę Tensor
Mesh, które pomagają zwiększyć produkcję kolagenu, by zminimalizować zmarszczki. Jednocześnie
zapewniając efekt liftingu.
Po więcej informacji zapraszamy do naszych biur.

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

http://beautystore.oriflame.pl/842930

UWAGA!
ZMIANA LOKALIZACJI NASZEGO BIURA W KRZESZOWICACH OBECNIE ZAPRASZAMY NA UL. WALKOWSKIEGO 2 - I p.!
• 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 z akupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Przyszła wiosna, wyjdź na balkon!

Dodatkowy pokój na ciepłe dni, schowek, namiastka ogrodu – balkon, bo o nim mowa, w wielu mieszkaniach miewał różne
role. Od przeszło roku zyskał kolejną – teraz jest także enklawą, która umożliwia przebywanie na świeżym powietrzu w bezpieczny i nieskrępowany maseczką sposób. Przyszła wiosna, więc to idealny moment, by o niego zadbać i z „rozwiązania
awaryjnego” uczynić go przyjaznym miejscem do relaksu i zabawy.
Choć wiele zależy od wielkości naszego balkonu, jego kształtu
oraz widoku (a często jego braku), możliwości aranżacji balkonu
wciąż jest wiele. Od czego zacząć? Najlepiej od podstaw – uniwersalnym podejściem jest skupienie się na kilku elementach:
roślinach, oświetleniu oraz meblach i dekoracjach. Jak je dobrać?
O tym poniżej.
Zamiast kawiarni, baru i placu zabaw

Jeśli dysponujemy na tyle dużym balkonem, że zmieszczą się
na nim ogrodowe meble albo poduszki, na których możemy
usiąść, by poczytać, napić się kawy albo wysączyć wieczornego
drinka z partnerem czy przyjaciółką, mamy szczęście. – Do
tego wystarczy nastrojowe oświetlenie, np. w postaci sznurów
LED-owych światełek czy powtykanych tu i ówdzie solarnych
lampek, kilka roślin i (jeśli wystarczy nam miejsca) uroczych
albo eleganckich figurek, najlepiej ceramicznych, ewentualnie
z kamienia lub zaimpregnowanego drewna i w prosty sposób
możemy zyskać idealną przestrzeń do spędzania wolnego czasu
– wylicza specjalistka związana z siecią sklepów KiK.
Taki balkon może być też świetnym miejscem do dziecięcych
zabaw na świeżym powietrzu.
– Aby zapewnić sobie albo dzieciom więcej prywatności, wystarczy na poręcz zarzucić koc. Chociaż zdecydowanie bardziej
estetycznym, trwałym, a przy tym tanim i łatwym w montażu
rozwiązaniem są maty z naturalnych materiałów. Bez problemu
kupimy je w rolkach w marketach budowlanych czy w Internecie,
a komfort spędzania wolnego czasu na balkonie będzie nieporównywalnie większy – podpowiada ekspertka KiK.
Strategiczny punkt

A co z mikrobalkonami? Jeśli liczy się każdy centymetr, trzeba
wybierać. Zamiast ozdób i doniczek – ozdobne doniczki, zamiast leżaka – niewielka drewniana skrzynka, na której czasem
możemy przysiąść, by napić się herbaty, a innym razem włożyć
do niej część zakupów, która nie zmieściła się w kuchennych
szaf kach.
Nie da się? Wszystko się da!

Tym, z czego nie warto rezygnować, są rośliny. Im dłużej i częściej pozostajemy w zamknięci domach, tym bardziej tęsknimy
za przyrodą. Istnieje niezliczona ilość badań traktujących o tym,

że kontakt z naturą uspokaja, a nawet pomaga utrzymać zdrowie,
co w dobie pandemii – mimo utrudnień – jest równie ważne,
a wręcz bezcenne.

Nawet na najmniejszym balkonie znajdzie się miejsce na rośliny W jaki sposób? – Za sprawą „sprytnych” doniczek. Do
wyboru mamy takie, które można zawiesić na suficie albo przewiesić przez poręcz. Jeśli mamy choć trochę miejsca na podłodze,
świetnie sprawdzą się wysokie doniczki o niewielkiej podstawie
albo metalowe stojaki o różnej wysokości – opowiada dekoratorka KiK i dodaje: stylowe rozwiązanie to też różnego rodzaju
drabinki – stojące samodzielnie, opierające się o ścianę lub na
niej zawieszone. Na ich szczebelkach układamy albo mocujemy
– haczykiem lub mocnym klejem do drewna – niewielkie, lekkie
doniczki, np. z sukulentami albo ziołami, jak bazylia czy rozmaryn. Proste, ale bardzo satysfakcjonujące! Dzięki sprytnym

rozwiązaniom może się okazać, że na naszym balkonie zmieści
się jeszcze plastikowy lub rattanowy fotel, na którym będziemy
mogli poczytać książkę czy niespiesznie napić się porannej weekendowej kawy.
Jeśli już mamy pomysł na balkon, teraz pozostaje tylko wypatrywać słońca i korzystać z każdej okazji, jaką stworzy atrakcyjna pogoda, by poleniuchować chwilę na świeżym powietrzu
na swoim „kawałku zieleni”. Satysfakcja – gwarantowana!
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Gdzie ta wiosna??

Już dwa razy pisząc artykuł podsumowujący kolejny miesiąc, sądziłem że to już ostatni miesiąc ze śniegiem za oknami. Tymczasem mamy połowę kwietnia i nadal białe poranki. Co będzie w maju?? To się dopiero okaże.
Czas jednak powspominać:
21 luty - Sand & Mudness #2 - to była kapitalna zimowa impreza o której jak dotąd tutaj nie wspomniałem. Śnieg, lekki
mróz, błękit nieba i słońce. Oraz oczywiście my i nasze pojazdy
:-) Błota i piasku pod dostatkiem a wody i lodu momentami aż
za dużo Bardzo aktywni i zgrani uczestnicy a do tego wymarzona pogoda. Niestety takie warunki spowodowały, że dzień
minął w mgnieniu oka. Natomiast wyjazd zapewne pozostawi
po sobie niezapomniane wspomnienia.
Wyścigi równoległe na pustyni ? Czemu nie! Przy okazji wyścig zamienił się w konkurs skoków na odległość. Zapewne nie
tylko ja jak dotąd na żywo nie widziałem samochodu lecącego
ponad metr nad ziemią! Nasze maszyny robiły za lodołamacze na zamarzniętych brodach niejednokrotnie wieszając się na
ogromnych krach lodowych. Najwytrwalsi uczestnicy wyjechali
z ostatniej na naszej drodze rzeki około godziny 18. Przy okazji
już w mniejszym składzie zrobiliśmy akcję odlesiania Pustyni
Błędowskiej. Musimy to powtórzyć!
Ponad miesiąc później – 27 marzec – Nocna włóczęga. Jura
w ciemności wygląda inaczej, te same miejsca są zupełnie inne,
miejscami łatwo pomylić leśne drogi. Mimo wszystko skromna
(4 pojazdy, 8 osób) ale bardzo mocna i sprawna ekipa bardzo
szybko pokonywała kilometry pomimo ogromnych ilości błota, śliskich podjazdów i niemałych rozlewisk. Cóż, nie tak łatwo gdzieś uziemić Patrole na ogromnych kołach oraz lekkie
i zwrotne Suzuki. Rozjechaliśmy się do domów po piątej rano
w oparach przypalonego sprzęgła.
Pełne galerie i filmy z wyjazdów na naszym Facebooku.
Tymczasem Szykujemy się na kolejny wyjazd
– Na Północ - zapraszamy!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

210317_Maar-Turbo_prasa_126x185mm_q.pdf 1 17.03.2021 20:50:40

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

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

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC
KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków
Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

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

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

Poczuj się w domu jak na łonie natury!

Czy wiecie, że aż 90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, każdego dnia wdychając przy tym około 11 000
litrów powietrza? Często przebywamy wśród ścian, które nie są w stanie regulować klimatu we wnętrzach, w efekcie czego musimy
pogodzić się z tym, że jego jakość nie jest najlepsza. Wcale nie musi tak być. Stosując prozdrowotne materiały do wykończenia
ścian wewnętrznych możemy zrobić milowy krok w stronę zdrowego mieszkania.
Gdy spędzamy czas w pomieszczeniach, brakuje nam przede
wszystkim jednej rzeczy: tego wyjątkowego uczucia oddychania
pełną piersią, którego doświadczamy na łonie natury. Najzdrowsze powietrze spotkamy w lesie, w górach, nad morzem,
a przede wszystkim w pobliżu wodospadów, gdzie występuje
bardzo wysokie stężenie jonów w powietrzu. Teraz przyjemności
wdychania świeżego powietrza możemy skorzystać nie tylko
w otoczeniu przyrody, lecz także przebywając we wnętrzach.
Firma Baumit opracowała system produktów do wykańczania
ścian Ionit, który oczyszcza powietrze oraz reguluje jego wilgotność w pomieszczeniach, dzięki czemu organizm można zregenerować codziennie – nawet, jeśli musimy pozostać w domu.
Jony – mali superbohaterowie

Pierwsze skrzypce w systemie gra mineralna farba Baumit IonitColor, która zwiększa ilość naturalnych jonów w powietrzu, co
zostało potwierdzone przez niemiecki Instytut Fizyki Budowlanej im. Fraunhofera oraz Wiedeński Uniwersytet Medyczny.
Cząsteczki te działają jak naturalne magnesy na kurz i pył,
a wiążąc je, powodują ich opadanie na podłogę, po czym można
je łatwo usunąć podczas codziennego sprzątania. W efekcie powietrze oczyszcza się, co z kolei wpływa na nasze samopoczucie
– wspiera działanie układu odpornościowego, poprawia koncentrację, przyśpiesza regenerację organizmu i minimalizuje ryzyko
reakcji alergicznych.
Regulatory wilgoci

Aby potencjał farby Baumit IonitColor mógł zostać w pełni wykorzystany, w pomieszczeniu niezbędny jest odpowiedni poziom
wilgoci – najlepiej, jeśli mieści się on w przedziale 40-60%. Ten
cel pomogą nam osiągnąć gładzie Baumit IonitFinish i Baumit
IonitFino, które gromadzą nadmiar wilgoci, a w razie jej niedoboru oddają ją z powrotem do powietrza w pomieszczeniu.
Ściany zyskują w ten sposób zdolność „oddychania”, wpływając
na lepszy mikroklimat. Liczba cząsteczek wody w powietrzu
jest zawsze odpowiednio wysoka, co stwarza idealne warunki
do produkcji jonów przez farbę Baumit IonitColor.
Ilość ma znaczenie

Im więcej jonów w powietrzu, tym lepiej. Z optymalną sytuacją
mamy do czynienia wówczas, kiedy jest ich przynajmniej 1000

na cm³. W zamkniętych pomieszczeniach ta liczba nie przekracza zwykle 250 na cm³, a w mieszkaniach zlokalizowanych
w centrach miast często kształtuje się ona poniżej 100 na cm³.
System Baumit Ionit pozwala zwiększyć ich ilość we wnętrzach
do poziomu 2000-4000 na cm³, zapewniając nam jakość powierza
porównywalną do tej, jakiej możemy doświadczyć w górach!
Dobierając odpowiednie materiały do wykańczania domu, sprawiamy, że nasze cztery ściany stają się miejscem odpoczynku, relaksu i regeneracji w pełnym znaczeniu tych słów. Wyniki badań
prowadzonych w parku badawczym Baumit Viva jednoznacznie
potwierdzają, że droga do zdrowego mieszkania wiedzie przez
dobrą izolację termiczną, solidne ściany i korzystnie wpływający
na zdrowie system tynków. Tylko od nas samych zależy czy wśród
własnych czterech ścian stworzymy środowisko, które pozwoli
nam cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

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

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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.

część domu w Nowej Górze, z garażem
i pomieszczeniami gospodarczymi.

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

Cena: 280 tys. PLN

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

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 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
kamienica 300 m kw. w Krakowie,
ul. Królowej Jadwigi - 3 kondygnacje
po 2 mieszkania, plus powierzchnia
biurowa i 1 pomieszczenie na
półpiętrze (do ew. adaptacji).
Cena: 2.790 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
budynek w stanie surowym
w Krzeszowicach, trzy kondygnacje,
każda po ok. 220-240 m kw.
Działka 13 a.
Cena: 580 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.

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

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dom 150 m kw. w Kochanowie, działka 6,5 a. Cena: 930 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 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.
Cena: 1.600 tys. PLN.
Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub
totalnego remontu na działce budowlano-usługowej M1U, o pow.
16 a. Cena: 200 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Cena: 870 tys. PLN.

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.

Cena: 170 tys. PLN.

Nowa cena: 750 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 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.

26.
27.
28.
29.
30.

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.
31. Działka budowlana 15 a w Łazach, gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
32. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje,
każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
33. Kamienica 300 m kw. w Krakowie - 3 kondygnacje po 2 mieszkania,
plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew.
adaptacji). Cena: 2.790 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
34. 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: 750 tys. PLN.
35. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
36. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys.
PLN. Możliwość dokupienia 29 a działki rolnej.
Cena do uzgodnienia.
37. 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.
38. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
39. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
40. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
41. 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

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

kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród do dyspozycji.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
42. 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.
43. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
44. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

Poszukujemy 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.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
Happeningi Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Galeria Sztuk Wizualnych
Vauxhall w Krzeszowicach
zaprasza na wystawę happeningów Tadeusza Kantora
w fotografiach Eustachego
Kossakowskiego. Wystawa
powstała we współpracy
z krytykiem sztuki Anką Ptaszkowską, Pauliną Krasińską
oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Wystawa prezentuje jeden
z ważnych obszarów twórczości Tadeusza Kantora jakim
były happeningi. Fotografie
Eustachego Kossakowskiego
są znakomitą dokumentacją
w ydar ze ń, k tóre K antor
kreował w przestrzeniach
publicznych w latach 19651969, takich jak: „Pierwszy
Happening Cricotage”, „List”,
„Panoramiczny Happening
Morski”, „Lekcja Anatomii
wedle Rembrandta”.
Fotografie Kossakowskiego
są bezcenną dokumentacją
tych wydarzeń, ale nie tylko.
Obecna wystawa to swego
rodzaju spotkanie dwóch artystów. Sam Kantor zwrócił
uwagę na podobieńst wo
międz y fotografiami jego
wc ze snych spek t akli te atralnych autorstwa Kossakowskiego, a jego własnymi
szkicami do tych spektakli.
Kossakowski jest uporczywym autorem dokumentacji fotograficznej wszystkich, bez wyjątku happeningów Kantora, niezależnie od miejsca i czasu, w których się odbywały. Zdjęcia te nie były wykonywane
na zamówienie. Są wynikiem osobistego, „nieubłaganego” zaangażowania fotografa w twórczość
Tadeusza Kantora i – równolegle – w fenomen awangardy oraz we własną twórczość. To potrójne,
a zarazem totalne zaangażowanie nadaje fotografiom ich wysoką jakość i artystyczną autonomię.
Niektóre fotografie happeningów Kantora autorstwa Kossakowskiego są słynne na całym świecie.
Wystawa ukazuje również te, które do dziś pozostały nieznane.
Z równą pasją co happeningi fotografował Kossakowski spektakle teatralne Kantora. W przestrzeni Galerii można oglądać – jako odrębny temat – znakomity cykl fotografii spektaklu „Gdzie są niegdysiejsze
śniegi”, który w 1982 roku odniósł wielki tryumf w Centre Georges Pompidou w Paryżu.
Organizator / miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr.
J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl
Koordynator wystawy: Kamil Kłeczek
Współpraca: Anka Ptaszkowska, Paulina Krasińska, Robert Jarosz
Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice
Patronat medialny: Radio Kraków
Otwarcie ONLINE: 7 maja, godz. 18.00 (facebook)
Czas trwania: 9 maja – 13 sierpnia 2021
Autor fotografii: Eustachy Kossakowski
© Copyright by: Anka Ptaszkowska
Negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/178098800814521

ZABIERZÓW

CHRZANÓW
Grand Press Photo
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie tym razem
zaprasza do oglądania wyjątkowej wystawy plenerowej Grand Press
Photo, która będzie eksponowana od 25 kwietnia do 9 maja 2021
roku na deptaku przed domem kultury w Chrzanowie.
Organizowany przez „Press” Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo to najbardziej prestiżowy w Polsce
środowiskowy konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących
w redakcjach prasowych, internetowych, agencjach fotograficznych
oraz freelancerów.

"Grafiki z kolekcji Miejskie Galerii Sztuki OBOK w Tychach!"
Chrzanowski dom kultury zaprasza na wystawę online "Grafiki z kolekcji Miejskie Galerii Sztuki OBOK w Tychach!"
„Wielką dziesiątką” można nazwać artystów, których prace składają
się na wystawę inaugurującą nowy sezon artystyczny chrzanowskiej galerii sztuki Na Styku (MOKSiR Chrzanów). Ich autorami są:
Józef Budka, Aleksandra Telka-Budka, Zbigniew Furgaliński, Roman
Kalarus, Michał Kliś, Wojtek Łuka, Jan Nowak, Tomasz Owczarek,
Joanna Piech, Tadeusz Ziętara. Twórczość każdego z nich stanowi
osobny rozdział w historii tzw. „śląskiej szkoły grafiki”. A czarny,
ale tętniący życiem, emanujący niepowtarzalnym klimatem i krajobrazem Śląsk zdominował twórczość wielu grafików i malarzy,
którzy na swój sposób przetwarzali otaczającą ich rzeczywistość.
Proponowany zestaw prac skupia się wokół klasycznych technik
warsztatowych takich jak litografia, linoryt, akwaforta, akwatinta.
Wyjątkiem pośród prezentowanych grafik jest rysunek Romana
Kalarusa pt. „Zboże”, który stanowi pewnego rodzaju kontrast
pokazujący różnicę pomiędzy rysunkiem, a grafiką warsztatową.
www.moksir.chrzanow.pl

X Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków
„Zabierzowskie bajkogranie 2021-online”
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza przedszkola
oraz oddziały przedszkolne do udziału w X. Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków
„Zabierzowskie bajkogranie 2021-onine”. Planowany przegląd będzie miał formułę konkursu online
adresowanego do dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

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

BOSS

Dostał takie poważne imię na przekór okolicznościom, w jakich do nas trafił. Wystraszony tak, że
przypadkowe tupnięcie nogą powodowało, że kulił się jak mały piesek. Widać było, że nie raz i nie
przez przypadek spadł mu kij na grzbiet. Chudy, z sierścią ze zbitych z brudu kołtunów. Dostał
dobrze jeść, wyczesaliśmy kołtuny, zaufał i oczy zaczęły nabierać blasku.
To piękny, dobry i uległy pies. Jeszcze z dystansem do obcych ludzi, ale nie wykazuje agresji. Pies
z tych, co jeśli pokochają swojego człowieka, to całym sobą. Wierny, posłuszny, pozwala wszystko
ze sobą zrobić. Po prostu fajne psisko. Boss ma około 5 lat, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa), ale tylko taki dom, w którym będzie traktowany jak członek rodziny.
Tel. 783 553 197.

TRUSIA

Cicha, delikatna, wrażliwa i wystraszona kruszynka. Cztery miesiące temu przybłąkała się na prywatną posesję i ukryła w drewnie na opał. Głodna, zmarznięta, nie miała siły stać na łapach. Zaopiekowaliśmy się nią. Ogromny apetyt sprawił, że w miarę szybko doszła do siebie, ale psychicznie
nadal jest bardzo krucha.
Szukamy dla Trusi spokojnego, najlepiej z drugim łagodnym małym pieskiem, domu. Również wrażliwego jak ona opiekuna, który otoczy ją należytą troską. Trusia ma około 7 lat, waży 5 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Lętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

FRANIA

Pewnego dnia młody człowiek przyprowadził ją do nas pod bramę mówiąc, że ''przykleiła'' się do
niego i idzie za nim pół kilometra, a on spieszy się na busa. Nie chce jej tak zostawiać na przystanku,
bo może potracić ją samochód. Widać było, ze suczka lgnie do niego - chowała się za nim, a do mnie
szczerzyła zęby i nie pozwalała na zbliżenie. Mężczyzna szybko zniknął, a do mnie dotarło, że to
był jej opiekun, albo osoba którą dobrze znała. Późniejsze jej zachowanie tylko to potwierdziło.
Ciężko to znosiła, przez kilka dni nie pozwalała na jakikolwiek kontakt. Minęło trochę czasu i psinka
pogodziła się z sytuacją. Okazało się też, że jest w ciąży. Teraz to przylepka. Wesoła, miła i serdeczna. W pierwszym kontakcie z obcymi ludźmi ostrożna, ale szybko się przekonuje. Frania ma
około 3 lata, waży 10 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chi, sterylizacja). Czeka na odpowiedzialny i kochający dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice
Krakowa). Tel. 783 553 197.

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

TARGUŚ

Przedstawiamy Targusia – spokojnego, delikatnego, bardzo nieśmiałego, przyjaznego psiaka. Piesek
przez kilka tygodni błąkał się w okolicy placu targowego, szukał jedzenia. Był dokarmiany, sam nie
był w stanie zdobyć pożywienia. Teraz jest u nas i szukamy dla niego nowej rodziny. Targuś jest
pieskiem dorosłym, ma około 7-8 lat (choć zdaje się na pierwszy rzut oka, że jest szczeniaczkiem),
waży 10 kg. Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony,
jest zaczipowany i zostanie wykastrowany. To miły, grzeczny i cichy, trochę wystraszony zwierzak,
który bardzo potrzebuje dobrego domu. Targuś z całą pewnością pokocha swoich nowych opiekunów i będzie im oddany, potrzebuje jedynie trochę czasu na adaptację i cierpliwości. Bardzo
prosimy o dobry i kochający dom dla Targusia. Tel. 793 993 779.

Starszy, porzucony, mądry
i wspaniały pies szuka domu. Pomóżmy!
Dinuś to psiak w typie owczarka
niemieckiego, psiak wiekowy, na
pewno ma około 12-13 lat, zestarzał
się i “zepsuł”, stał się niepotrzebny,
kłopotliwy. Pomimo, iż przedstawicielom jednej z fundacji udało
się odnaleźć właścicieli, ci nie zdecydowali się odebrać Dinusia…
Żadne tłumaczenie, że Dinuś tęskni,
że czeka przed drzwiami boksu
z nadzieją, że jego pan wróci, nie
złamało “serc” dotychczasowych właścicieli naszego owczarka. Stał się on
zbędnym przedmiotem wartym jedynie tego, by się go pozbyć…
Piesek jest u nas i szukamy dla niego PRAWDZIWEGO domu. Początkowo,
po przyjeździe do schroniska, Dino był dosłownie rozbity i zdezorientowany. Obecnie trochę otrząsnął się i chyba zrozumiał, że schronisko to
jego “dom”, ale kompletnie nie odnajduje się w tej rzeczywistości, chodzi
od ściany do ściany boksu wyglądając swego pana. Gdy tylko zobaczy
opiekuna natychmiast podchodzi i przylega do sitaki boksu, czekając by
ktoś go pogłaskał. Psiak, pomimo iż jest starszym zwierzakiem, jest kontaktowy i mocno skupiony na człowieku.
Bardzo potrzebuje ludzkiego towarzystwa i opieki, tęskni za bliskością.
Dino w boksie przebywa sam, ale dobrze reaguje na inne psiaki. To
wspaniały, piękny, dorodny, wierny psiak, który czeka na nową rodzinę.
Prosimy – podaruj Dinusiowi dom, nie pozwól by dłużej czekał na człowieka za schroniskowym murem. Dla starego owczarka wilgoć, chłód
i przede wszystkim brak swojego pana, to najgorsza kara, jaka mogła go
spotkać za wierną, oddaną służbę. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla Dinolka.

Tel. 793 993 779

ZIĄBEK

Przedstawiamy Ziąbka - maleńkiego, spokojnego, kochanego psiaka. Ziąbek to staruszek, ma minimum 12 lat, waży około 6 kg, jest drobnej budowy, na krótkich łapkach. Taki mini mini owczarek.
Maluszek jest cichy i grzeczny, dogaduje się z innymi pieskami, jest bardzo łagodny. Ziąbeczka
można wziąć na ręce, lubi być głaskanym i przytulanym. To miły, niekłopotliwy piesek. Ziąbuś trafił
do nas z bardzo zaniedbanymi ząbkami. Jama ustna została poddana sanacji i obecnie piesek ma się
dobrze, dostaje karmę dla staruszków plus leki osłonowe. Kontrolujemy też pracę serduszka. Piesek
ma komplet szczepień, został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany. Prosimy
o pomoc w znalezieniu kochającego domu dla malutkiego słodkiego Ziąbka. Tel. 793 993 779.

AKCYDENT

Przedstawiamy Akcydenta – małego, spokojnego, grzecznego kudłacza, który nie ma jednego
oczka. Piesiu trafił do nas w złym stanie, jego oczka wymagały natychmiastowej interwencji. Akcydent miał prawe oko wypadnięte, owrzodziałe, bardzo bolesne. Po konsultacji weterynaryjnej
zostało ono usunięte. Drugie oczko psiaka także jest w złym stanie, ale staramy się je uratować.
Na razie nie będzie usuwane, troszkę się poprawiło. Psiak zniósł bardzo wiele. Mamy nadzieję,
że znajdzie prawdziwy, kochający, troskliwy dom. Nasz podopieczny jest nieduży, waży około 10
kg, ma około 8-9 lat. Piesek otrzymał komplet szczepień, został odrobaczony i odpchlony, jest
zaczipowany i wykastrowany. Pomimo wszystkiego, co doznał, jest bardzo dzielny i nie sprawia
problemów. Akci lubi się przytulać, jest przyjaznym zwierzaczkiem, radzi sobie z chodzeniem na
smyczy, dogaduje się także z innymi pieskami. Jest cierpliwym, cichym, kochanym zwierzaczkiem.
Bardzo prosimy o szansę i dobry dom dla tego małego biedaka. 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

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

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

16

Informacje, Reklamy
BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

poznaj ofertę
dla firm
• kredyty na inwestycje
• kredyty obrotowe
• karty kredytowe
• profesjonalna i szybka obsługa

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, % 12 258 98 13
pon. - pt.: 9.00 - 17.00
Pełna informacja o finansowaniu dla firm, opłatach i prowizjach dostępna w placówkach banku
i na www.aliorbank.pl. Alior Bank SA uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny
wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Informacja handlowa według stanu na 01.03.2021 r.

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

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

