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„Liść robi różnicę”–  
start proekologicznej kampanii społecznej

Liść, nosorożec i ekologia – co łączy te trzy elementy? Kampania społeczna „Liść 
robi różnicę”, stworzona przez markę Paclan we współpracy z wrocławskim Zoo 
i Fundacją Zoo Wrocław Dodo. Producent artykułów gospodarstwa przekaże 2 zł 
za każde zdjęcie opublikowane zgodnie z zasadami akcji na rewitalizację Parku 
Narodowego Manas w Indiach. Cel: 15 000 zdjęć z hasztagiem #liśćrobiróżnicę.
Troska o środowisko to niekoniecznie radykalne zmiany i wywró-
cenie życia do góry nogami. Często ważniejsze są małe kroki, ale 
stosowane systematycznie oraz powszechnie. Nawet jeśli nie zawsze 
mamy możliwość postępować z myślą o ekologii, to codziennie 
zdarza się mnóstwo okazji by to robić. Czasami po prostu ich nie 
dostrzegamy. 
 – Wiele decyzji szkodliwych dla środowiska podejmujemy nie ze 
złej woli, a z niewiedzy. Stąd pomysł na kampanię społeczną, która 

podkreśli, jak ważna dla środowiska jest rola naszych codziennych 
decyzji i małych kroków. Dokładnie to samo zjawisko możemy zo-
baczyć w przyrodzie – drzewo nie zazieleni się od jednego liścia, ale 
wiele pojedynczych listków już potrafi „zrobić różnicę” – tłumaczy 
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje: stworzy-
liśmy listę 35 ekoinspiracji do stosowania na co dzień, w różnych 
sferach życia. Może komuś uda się wprowadzić w życie wszystkie, 
komuś innemu połowę, a jeszcze komuś tylko jedną. Każdy z tych 

Sklep:   ul. Legionów Polskich 8 
Serwis: ul. Krakowska 22
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SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 
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RATALNA
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sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100
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MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

otwarte: pn - pt 6
00 - 1800 Sobota 630 - 13

00

Profile, płyty gipsowe i OSB, kle
je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

OPIEKANADOSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE

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

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

MYCIE
KOSTKI BRUKOWEJ

DACHÓW • FOTOWOLTAIKI

TEL. 534 414 186

Tel. 603 154 411

Kupię stary
motocykl
z okresu PRL

Poszukujemy pilnie dla naszych Klientów:
• ładnego domu do zamieszkania położonego do 20 km od Krako-

wa,  w cenie do 1 mln PLN,
• domu do remontu w Gminie Krzeszowice lub Gminie Liszki, w 

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

Prosimy o zgłaszanie ofert pod numer tel.:  
696 595 118

DO SPRZEDANIA
PRZEPIĘKNIEZAGOSPODAROWANA,NIEPOWTARZALNA

DZIAŁKABUDOWLANAOPOW.78A
WRAZZŁADNYMDOMEMOK.90MKW

i ZABUDOWANĄALTANĄ,WKRZESZOWICACH.

Cena:970tys.PLN.
tel. 696 595 118
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scenariuszy będzie dla nas 
sukcesem. 

Realne wsparcie
Na pot w ierdz en ie moc y 
sprawczej małych kroków, 
marka Paclan zdecydowała 
się przekazać 2 zł od każdego 
z djęc ia  opubl ikowanego 
w serwisie Instagram zgodnie 
z zasadami akcji. Wystarczy 
wstawić zdjęcie z l iściem 
w kadrze (nie niszcząc przy 
tym przyrody), a w opisie 
zdjęcia umieścić #liśćrobi-
różnicę, by przyczynić się 
do rewitalizacji Parku Na-
rodowego Manas w Indiach. 
Każde zdjęcie to rewitalizacja 
aż 200 mkw.  powierzchni 
parku!
– Współpraca z biznesem 
to istotny element naszych 
działań, ale najbardziej sa-
tysfakcjonują te inicjatywy, 
które dają zwierzętom realne 
wsparcie. Akcja „Liść Robi 
Różnicę” ma szansę przyczynić 
się do rewitalizacji zdewasto-
wanych przez działalność 
człowieka terenów, a w efekcie 
stworzyć odpowiednie wa-
runki do życia dla zagrożonych 
gatunków, takich jak noso-
rożce indyjskie czy świneczki 
karłowate. Obszary dzisiej-
szego Parku Narodowego 
Manas kiedyś pełniły funkcje 
uprawne, co odczuwamy do 
dziś, przez obecność roślin in-
wazyjnych. Dla zobrazowania 
problemu warto skupić się na 
dwóch liczbach – aktualnie 
w Parku Manas żyją tylko 44 
nosorożce, podczas gdy w są-

siednim – Kaziranga – ponad 
180 0. Wierzę, że ta akcja 
zrobi różnicę i pomoże prze-
trwać zagrożonym gatunkom 
– mówi Radosław Ratajszczak, 
prezes Zoo Wrocław. 
– Na rzecz Parku Narodowego 
Manas jesteśmy gotowi prze-
kazać 30.000 zł, co oznacza re-
witalizację 300 ha. Zależy nam 
na osiągnięciu tej kwoty przy 
wsparciu Internautów, tak by 
każdy mógł poczuć, jak wiele 
może zdziałać. Jedno zdjęcie 
opatrzone #liśćrobiróżnicę to 
rewitalizacja 200 mkw. Jeśli 
zdjęć będzie 15.000, uda nam 
się zrealizować założony cel – 
opowiada Marta Krokowicz, 
związana z marką Paclan 
i dodaje: bez względu na rozwój 
akcji, przekażemy 10.000 zł na 
rzecz parku, ale mocno wierzę 

w to, że przy wsparciu Inter-
nautów uda nam się osiągnąć 
górną granicę założonego 
budżetu. 
K ampan ia w ysta r towa ła 
w Dzień Ziemi, 22.04, z prze-
słaniem, że o planecie warto 
myśleć nie tylko od święta, 
ale przede wszystkim na co 
dzień. Akcja potrwa do 31.05 
br. Nawiązanie do liścia jest 
nieprzypadkowe – liść hibi-
skusa zdobi ekologiczną linię 
produktów marki (Paclan 
For Nature), w której można 
znaleźć artykuły gospodarstwa 
domowego wykonane z recy-
klingu oraz z naturalnych, bio-
degradowalnych materiałów, 
zaś „robi różnicę” to fragment 
claimu marki. Partnerem akcji 
jest wrocławskie Zoo oraz Fun-
dacja Zoo Wrocław Dodo. 
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„Liść robi różnicę”– start  
proekologicznej kampanii społecznej

Sukces pierwszego etapu Międzynarodowego  
Konkursu im. Moniki Swarowskiej – Walawskiej… 

FESTIWAL JUŻ ZA NIECAŁE DWA MIESIĄCE!
Czas szybko upływa, a my jesteśmy coraz bliżej wielkiego wydarzenia jakim 
jest Międzynarodowy Festiwal Wokalny ŚPIEWANIE BEZ GRANIC. Przesłu-
chania konkursowe (9-11.07.2021) oraz warsztaty wokalne (12-20.07.2021) 
odbędą się już za lekko ponad miesiąc ! Nie zabraknie koncertów Festiwa-
lowych – w Auli Florianka w Krakowie (16.07), w Alwerni (17.07), na zamku 
Tenczyn  w Rudnie (18.07), w Bazylice Mariackiej w Krakowie (19.07) oraz 
Filharmonii Krakowskiej (20.07).
Ilość osób zgłoszonych do pierw-
szego etapu Międzynarodowego 
Konkursu im. Moniki Swarow-
skiej-Walawskiej ŚPIEWANIE 
BEZ GRANIC przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania - otrzy-
maliśmy ponad 160 zgłoszeń 
z bardzo wielu krajów ( USA, 
Meksyk, Francja, Hiszpania, 
Belgia, Islandia, RPA, Niemcy, 
Ukraina, Norwegia, Dania, Sło-
wacja, Czechy, Cypr, Chiny, Po-
łudniowa Korea itd.), co jak na 
pierwszą edycję wydarzenia, 
jest  dla nas niezmiernym za-
szczytem, zwłaszcza, że Festi-
walem chcemy uczcić dorobek 
Maestry Moniki Swarowskiej - 
Walawskiej. Do drugiego etapu 
na skutek przesłuchań zakwali-
fikowało się 70 osób, które już 
w lipcu zagoszczą w Krzeszo-
wickiej Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. Zygmunta Noskow-
skiego podczas przesłuchań II 
i III – finałowego etapu. Wybór 
zakwalifikowanych nie był prosty 
gdyż zgłoszenia były na bardzo 
wysokim artystycznie poziomie.
Ponadto w Jury znajdą się zacne 
i cenione na światowej arenie 
muzycznej osoby jak prof. dr 
hab. Jadwiga Rappe ( która nie-
dawno otrzymała nagrodę Fry-
deryka),  pedagog prof. dr hab. 
Agaty Kabierska, dr Miranda 

Exner, czy Arnold Rutkowski, 
artysta tenor znany m.in. ze 
swojego duetu z Placido Do-
mingo.  W Festiwalu weźmie 
udział szereg świetnych ar-
tystów. Na festiwalowych kon-
certach nie zabraknie Krzysztofa 
Aureliusza Łuczyńskiego, tenora 
Den Norske Opera w Oslo (Dy-
rektor artystyczny, pomysło-
dawca i inicjator projektu inte-
gracji wokalnych ŚPIEWANIE 
BEZ GRANIC, Tenczynianin), 
dr Katarzyny Haras,  prof Rafała 
Majznera, dr Jadwigi Postrożnej, 
Huberta Walawskiego (syna 
Maestry, patronki Festiwalu), 
Doroty Dobrolińskiej - Struck 
(Niemcy), Joanny Petryki - 
Wawrowskiej (wraz z Miranda 
Exner, pierwszej absolwentki 
prof. dr hab. Moniki Swarow-
skiej - Walawskiej), dr Moniki 
Świostek, dr Karin WIktor-
-Kałuckiej, Małgorzaty Langer 
– Król, Maksymiliana Żela-
znego, Mateusza Lasatowicza, 
Aleksandra Teligi, Katarzyny 
Starzyckiej, Julii Iwaszkiewicz, 
Joanny Święszek, prof. Piotra 
Sułkowskiego itd. Koncerty będą 
odbywać się z towarzyszeniem 
zespołu instrumentalnego.
Wydarzenie zostało objęte patro-
natem honorowym : Narodowego 
Centrum Kultury, Starosty Po-

wiatu Krakowskiego, Bur-
mistrza Gminy Krzeszowice 
- Wacława Gregorczyka, 
Burmistrz Gminy Alwernia - 
Beaty Nadziei-Szpili, Filhar-
monii Krakowskiej im. Karola 
Szymanowskiego, Rektora 
Akademii Muzycznej w Kra-
kowie - prof. dr hab. Woj-
ciecha Widłaka, Opery Kra-
kowskiej, Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej, Fundacji 
im. Marii Fołtyn a także Kra-
kowskiego Towarzystwa Mi-
łośników Opery Aria, Fun-
dacji New Era Art. Wsparcia 
medialnego udzielają nam:  
TVP KULTUR A, TVP 
3 KR AKÓW,  R ADIO 
KRAKÓW,  Gwarek Mało-
polski,  Przełom,  Magazyn 
Krzeszowicki,  Życie Gminy 
Alwernia, Fundacja Promocji 
Kultury,  Gazeta Jurajska,  
Dziennik Berliński,  portal 
chórtownia.pl.
Chcesz dołączyć do zespołu 
wokalnego, na warsztaty mi-
strzowskie lub jesteś osobą re-
prezentującą firmę chętną za-
angażować się w organizację 
Festiwalu? Napisz do nas na 
monikavocalfestival@gmail.
com; tel. 888 797 929.
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

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

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

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

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

Kulturalna Małopolska na weekend
Koncerty i wystawy już nie tylko w sieci! Instytucje kultury województwa małopolskiego zapraszają do swoich obiektów i na wydarzenia 
organizowane w plenerze. "Là ci darem la mano” – Podajmy sobie ręce  – zawołanie z przebojowego duetu Don Giovanniego i Zerliny jest 
mottem wydarzenia, którym Opera Krakowska wznawia po przerwie swą sceniczną działalność. Instytucja przygotowała dla melomanów 
cykl wyjątkowych, plenerowych koncertów w nastrojowej przestrzeni Ogrodu Botanicznego UJ. Kwitnące magnolie, rododendrony i azalie 
staną się tłem dla arii, duetów i sekstetów z utworów operowych m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta.
W przypadku niesprzy jającej pogody, koncer t y mogą 
zostać odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na 
stronie organizatora. Więcej informacji pod adresem –  
https://opera.krakow.pl/opera-w-ogrodzie-botanicznym
Niezwykła sceneria towarzyszy także wizycie w Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 
Instytucja zaprasza do zwiedzania wyjątkowego, mieszczącego 
się w sąsiedztwie i liczącego aż 15 hektarów parku Arboretum. 
To najdłużej powstające dzieło Krzysztofa Pendereckiego - sym-
boliczna dziewiąta symfonia, która obejmuje ponad 1 500 ga-
tunków drzew i krzewów - unikatowych w skali Europy. W ich 
otoczeniu znajduje się odrestaurowany, XVIII-wieczny dwór 
wraz z zabytkowym lamusem oraz symboliczny grób Fausta 
Socyna. Uzupełnieniem wycieczki jest wystawa multimedialna 
poświęcona twórczości mistrza Pendereckiego, którą można 
oglądać w siedzibie centrum. Arboretum i ekspozycja są udo-
stępniane zwiedzającym od 15 maja, w każdą sobotę i nie-
dzielę,  w godz. 14.00 – 16.00. Więcej informacji pod adresem -  
https://penderecki-center.pl/aktualnosci#34989

Od 4 maja otwarte dla publiczności są już także  
małopolskie muzea i galerie sztuki, a wśród nich:

• Cricoteka w Krakowie, która udostępnia m.in. nową 
wystawę stałą "Tadeusz Kantor. Widma", w której znalazły 
się w większości nie pokazywane dotąd na stałej ekspozycji 
obiekty, przedmioty i kostiumy ze spektakli patrona 
instytucji;

• Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, kontynuujące 
prezentację zainaugurowanej w marcu wystawy czasowej 
„Glinik – miejsce grozy w okupowanym Krakowie”, która 
ma na celu ukazanie i utrwalenie w pamięci zbiorowej 
historii tytułowego miejsca straceń na krakowskich 
Przegorzałach, wciąż kryjącego wiele tajemnic;

• Muzeum Archeologiczne w Krakowie udostępniające 
wystawy zarówno w Gmachu Głównym (tu m.in. „Bogowie 
starożytnego Egiptu” i „Pradzieje i wczesne średniowiecze 
Małopolski”), jak i swoich oddziałach na Rynku Głównym 
(Kościół św. Wojciecha) oraz Nowej Hucie (Branice);

• Muzeum Etnograficzne w Krakowie, które w ramach 
stałej ekspozycji prezentuje nową wystawę „Kogo stać?", 
obejmującej ponad 40 przedmiotów ze zbiorów instytucji - 
każdy związany jest z życiem konkretnych ludzi: twórców, 
użytkowników, dawnych właścicieli. W Domu Esterki 
można natomiast zobaczyć ekspozycję „Syberia. Głosy 

z Północy”, która pokazuje to, co przywieźli z Syberii 
ludzie powracający z zesłania, będącego karą za udział 
w powstaniu styczniowym, jak też ci, którzy wyjechali 
w tamte strony dobrowolnie, by przeżyć przygodę i zdobyć 
bogactwa;

• Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie proponujące 
publiczności nową ekspozycję stałą, obejmującą Hangar 
Główny i pomieszczenia silnikowni. „Skrzydła i Ludzie 
XX wieku” to wielowątkowa, pasjonująca opowieść o losach 
maszyn oraz osób, które je tworzyły i pilotowały. Obok 
wspaniale zachowanych samolotów i ich wnętrz, pojawia 
się wiele dokumentów oraz spisanych biografii na temat 
polskich wizjonerów, pionierów i wojennych bohaterów 
lotnictwa;

• Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec udostępniające wszystkie 
zabytkowe obiekty na terenie skansenu.

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronach internetowych instytucji. 
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Hannah K. : Firefly Lane
Tully i Kate różnią się tak, jak tylko dwie dziew-
czyny mogą się różnić. Tully jest popularna, eks-
trawertyczna, zna się na modzie i wierzy, że kiedyś 
osiągnie wszystko to, o czym zamarzy. Kate jest 
zamkniętą w sobie szarą myszką, która marzy, 
by znaleźć kiedyś przyjaciółkę od serca. Te dwie 
dziewczyny połączy wspólny sekret. Czy można 
uratować przyjaźń, której fundamenty skruszyła 
zdrada?

Czornyj M. : Córka nazisty
To przejmująca powieść o przeszłości, która nie 
pozwala o sobie zapomnieć. Osiemdziesięcio-
letnia Greta nie chce pamiętać o ojcu hitlerowcu, 
o dzieciństwie spędzonym w obozie. Nie chce 
pamiętać, że nosi w sobie gen zła. Urywki swoich 
wspomnień powierza terapeutce Alicji. Wkrótce do 
rąk Grety trafia pamiętnik, pamiętnik kogoś, kogo 
Greta znała...

Kieżun B. : Stambuł do zjedzenia. Istanbul
Tytułowe miasto to pełne smaków kulinarne 
królestwo. Bez mapy w ręce, kierowany intuicją, 
czasem zapachem, autor dociera do zakamarków 
nieznanych turystom i historii zapomnianych nawet 
przez mieszkańców. To książka kucharska pełna 
opowieści o wielkiej historii, pachnąca olejkiem 
różanym, karmelem i miodem, wyjątkowa jak tu-
recki dywan.

Mróz R. : Afekt t. 13 
W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce zostaje 
przydzielona sprawa będąca jej zawodowym kosz-
marem: ma bronić pedofila. Sytuację komplikuje 
fakt, że oskarżonym jest brat jednego z najważniej-
szych polityków w Polsce – kandydata na prezy-
denta. Życie zawodowe Chyłki komplikuje się coraz 
bardziej, ale to nie koniec problemów. Prawdziwe 
zaczną się, kiedy w życiu Kordiana pojawi się pewna 
dziewczyna z jego przeszłości…

Maciejewska A. : Podróż po Miłość czyli 
niezwykłe życie Helenki Kmieć

Przed tobą spotkanie z na pozór zwykłą dziew-
czyną, taką jak wiele innych, a jednak niesamowitą, 
bo o wielkim sercu. Przy pierwszym spotkaniu He-
lenka może wyda ci się nieśmiała, cicha i zwyczajna. 
Ale to pozory. Pod tymi cechami kryje się odważna, 
pełna energii i radości osoba.

 Kent M. : Złe miejsce
Dziewiętnastoletnia Wren i jej dwie siostry, zostały 
wychowane z dala od cywilizacji. Gdy najmłodsza 
z sióstr zapada na ciężką chorobę, razem z matką 
opuszczają dom, by znaleźć pomoc. I nigdy nie 
wracają. Mijają miesiące, a nadzieja gaśnie. 
Zapasy powoli się kurczą, nadchodzi sroga zima. 
I wtedy pojawia się nieznajomy, który szuka matki 
dziewcząt.

Braun D. : Dinozaury od a do z
W tej obszernej i bogato ilustrowanej książce znaj-
dziecie opisy większości dotychczas odkrytych 
dinozaurów. Dla ułatwienia zostały opisane w po-
rządku alfabetycznym od ardonyksa do zunicera-
topsa. Przeczytajcie, gdzie i kiedy żyły dinozaury, 
jak wyglądały, co jadły, jakie osiągały rozmiary 
i wiele więcej!

Morawiecka K. : Zagadka drugiej śmierci 
czyli klasyczna powieść kryminalna o 

wdowie, zakonnicy i psie (z kulinarnym 
podtekstem)

Zagrażająca życiu skłonność do łakoci zmusza 
Karolinę Morawiecką, wdowę po aptekarzu, do 
ćwiczeń fizycznych. Z pomocą przychodzi jej 
znajoma siostra zakonna, miłośniczka nordic wal-
king.W trakcie jednego z treningów, w samym sercu 
Ojcowa, natrafiają na miejsce zbrodni. Jednak nie 
ma tam ciała...

We środę 25 maja br. o godz. 11:00 kolejne CYBERspotkanie!

O rety! O zwierzętach, o rysowaniu!
Gościem spotkania on-line transmitowanego na żywo będzie Tomasz Samojlik.Pracownik 
Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, autor niezwykłych komiksów 
(kto nie zna żubra Pompika?), w których zwierzęta mówią ludzkim głosem. Przygotujcie sobie 
kartki A4, ołówki i cienkopisy! Ponieważ będzie też część warsztatowa.
Spotkanie jest skierowane do 
dzieci, w tym do młodszych 
klas szkoły podstawowej (ale 
oczywiście każdy chętny może 
dołączyć).

Serdecznie zapraszamy!
Link do spotkania transmi-
towanego na kanale YT bi-
blioteki: https://www.youtube.
com/watch?v=TvTuSMTz9wM

CYBERspotkania  
– książka to przyszłość!

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury, uzyskanych z dopłat 
ustanowionych w grach ob-
jętych monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych.

KINO „SZTUKA” W CHRZANOWIE – MAJ, CZERWIEC 2021
PREMIERA „Krudowie 2: Nowa era”     2D dubbing 

•28.05 – 31.05 seanse o godz. 15.45, 18.00 • 1.06 seanse o godz. 10.00, 18.00  • 2.06 
– 5.06 seanse o godz. 15.45, 18.00 • 6.06 brak seansów 

• 7.06 – 09.06 seanse o godz. 15.45, 18.00 •10.06 seanse o godz. 9.00, 11.30 
czas projekcji: 95 min., prod. USA – b/o,  

gatunek: animacja, reżyseria: Joel Crawford 
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł , ulg. 14,00 zł.; Poniedziałek 

- Czwartek: 14,00 zł., Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Niedługo poznamy nowe przygody Krudów w zupełnie nowej odsłonie filmu. Kru-
dowie przetrwali do tej pory sporo niebezpieczeństw i katastrof, ale teraz staną przed 
największym wyzwaniem: inną rodziną... Krudowie potrzebują nowego miejsca do 
życia. Tak więc pierwsza prehistoryczna rodzina wyrusza w świat w poszukiwaniu 
bezpieczniejszego miejsca, które można by nazwać domem. Kiedy odkrywają idyl-
liczny raj otoczony murem, raj który spełnia wszystkie ich potrzeby, myślą, że ich 
problemy zostały rozwiązane… z wyjątkiem jednej rzeczy. Mieszka tam już inna 
rodzina: Bettermanowie.

 
„Nomadland” 

• 28.05 - 3.06 seanse o godz. 20.30 • 4.06 – 5.06 seanse o godz. 14.00 •  
czas projekcji: 100  min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: dramat; reżyseria: Chloé Zhao 

Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł , ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - 
Czwartek: 14,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym 
jak w wyniku recesji straciła swój dobytek. Film kręcono w 7 stanach przez 4 mie-
siące, podczas których Frances McDormand podjęła się dorywczo kilku różnych 
prac wykonywanych przez nomadów stanowiących inspirację książki, na podstawie 
której powstał film.   

PREMIERA „Wolka”                   
4.06 - 17.06.2021 r. seanse o godz. 20.15 

czas projekcji: 105  min.; prod. Islandia/Polska – 15 lat; gatunek: dramat; reży-
seria: Árni Ólafur Ásgeirsson 

Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł , ulg. 18,00 zł. Poniedziałek 
- Czwartek: 18,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 17,00 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób

Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się 
z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie 
Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to jednak nie 
jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania 
sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje 
zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta 
sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy 
cel wizyty? Jedno jest pewne – na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.

 
PREMIERA „Tom and Jerry” 2D dubbing 

11.06 - 24.06.2021 r. seanse o godz. 15.30, 18.00 
czas projekcji: 101 min.; prod. USA – b/o; gatunek: animacja; reżyseria: Tim Story 
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 16,00 zł , ulg. 14,00 zł. Poniedziałek 
- Czwartek: 14,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 13 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Jerry obiera sobie za mieszkanie najlepszy hotel w Nowym Jorku w przeddzień ma-
jącego się tam odbyć "ślubu stulecia". Tym samym zmusza zdesperowaną organizatorkę 
wesela do zatrudnienia Toma w celu pozbycia się gryzonia. Istna bitwa między kotem 
a myszą, do której dochodzi, może jednak zrujnować jej karierę, ceremonię, a być może 
nawet sam hotel. Wkrótce jednak pojawia się jeszcze większy problem: otóż przeciw 
całej trójce spiskuje diabolicznie ambitny pracownik.

LEGENDA O FILIPOWICACH
Działo się to dawno temu, kiedy naszym krajem rządzili 
królowie, w osadzie niedaleko Krakowa. Osadę ota-
czały liczne lasy, a ludzie polowali na dzikie zwierzęta. 
Żyli w zgodzie i pokoju, do pewnego dnia, gdy przyszła 
wieść o wielkim zwierzęciu, które zamieszkuje okoliczne 
lasy. Zwierzę robiło ogromne szkody w gospodarstwach 
i z czasem stanowiło zagrożenie dla mieszkańców.
Pew nego razu , ch łopiec 
o imieniu F i l ip rozpa l i ł 
ogromne ognisko i rozdał po-
zostałym mieszkańcom po-
chodnie, które płonęły kilka 
dni i nocy. Wokół osady wi-
doczna była ciągła światłość. 
Podobno ogień oślepił oczy 
wielk iego zwierzęcia. Od 

tamtej pory zwierzęcia nie 
widziano. Na cześć dzielnego 
chłopca nadano miejscowości 
nazwę Filipowice.

 v Legenda i ilustracja: 
Kinga Grzybacz    

kl. III B  SP w Tenczynku 
rok szk. 2018/2019

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Konkurs „Gra o mural” 
rozstrzygnięty! 

Z końcem kwietnia poznaliśmy zwycięzcę konkursu na 
zaprojektowanie i wykonanie muralu, który znajdować 
się będzie w pobliżu Galerii Bronowice. Autorem wyróż-
nionej przez jury pracy jest Olaf Cirut – malarz, twórca 
wielu murali i wystaw, a także absolwent Wydziału Ma-
larstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Projekt artysty nawiązuje do 
przewodniego hasła centrum 
handlowego, czyli „Miejsce na 
Twój Czas”, a także całościowej 
wizji architektonicznej. Już nie-
bawem pojawi się on na murze 
oporowym, okalającym Galerię 
Bronowice od strony zjazdu na 
podziemny parking.
Ponad 210 m kw. powierzchni 
muru oporowego, znajdującego 
się w pobliżu Galerii Bronowice, 
zyska nowe oblicze. Wszystko za 
sprawą zwycięskiego projektu, 
który został wybrany spośród 10 
przesłanych zgłoszeń przez nie-
zależne jury. Pracę Olafa Ciruta 
docenili także internauci, którzy 
swoją opinią podzielili się za po-
średnictwem Facebooka i Insta-
grama. Już niebawem ruszą prace 
nad realizacją projektu, a gotowy 
mural pojawi się jeszcze przed 
wakacjami. Organizatorzy prze-
widzieli dla zwycięzcy atrakcyjną 
nagrodę pieniężną.
- Dziękujemy wszystkim au-
torom, którzy zgłosili swoje 
projekty do konkursu „Gra 
o Mural”. Poziom artystyczny 
był naprawdę bardzo wysoki, 
niemniej jednak musieliśmy 
podjąć decyzję i wyróżnić jedną 
pracę, co nie było łatwym za-

daniem.  Zwycięski projekt po-
dziwiać można na naszej stronie 
internetowej, a już niebawem na-
bierze on realnych kształtów i za-
prezentowany zostanie na murze 
w pobliżu naszego centrum han-
dlowego. Nie możemy doczekać 
się efektu końcowego - mówi 
Aleksandra Mańka, Dyrektor 
Galerii Bronowice.
- Mural będzie sporym wy-
zwaniem artystycznym ze 
względu na swoją skalę (ponad 
200 m kw.) i złożony, wielo-
wątkowy projekt. Forma gra-
ficzna, kolorystyka i kompozycja 
nawiązują do rytmu dnia, gestów 
i sposobów funkcjonowania 
współczesnych mieszkańców 
Krakowa, także w odniesieniu 
do czasu pandemii i obostrzeń, 
które nas wszystkich dotknęły. 
Ponieważ Galeria Bronowice za-
prosiła do swoich przestrzeni ar-
tystów związanych z Akademią 
Sztuk Pięknych postanowiłem, 
że na obrazie pojawią się motywy 
sztuki współczesnej, malarstwa 
historycznego, typografii i wątki 
związane z popkulturą – mówi 
Olaf Cirut, autor projektu.
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Bohater szaf na całym świecie.Uniwersalny jeans 
Jeszcze w latach 50. i 60. uchodził za pewną ekstrawagancję, symbol buntu, bywał nawet kojarzony z przestępcami. Jeans – bo o nim 
mowa – początkowo traktowany jako strój roboczy, dziś zajmuje ważne miejsce w poradnikach pomagających zbudować uniwersalną 
garderobę. Nic dziwnego, w końcu to materiał o wielu twarzach, zaś denimowe spodnie stanowią idealną bazę w wielu sytuacjach 
i stylizacjach. Które z nich od lat nie wychodzą z mody, a które obecnie są najbardziej „hot”? Podpowiadamy!
Jeans, czy też z angielskiego denim, to materiał, który ze względu 
na swoją wyjątkową wytrzymałość i uniwersalność na dobre za-
gościł w szafach ludzi na całym świecie. Niezależnie od pory 
roku, na ulicach bez trudu wypatrzymy mnóstwo osób w jean-
sowej odzieży. Pomimo tej ponadczasowości, niektóre stylizacje 
prezentują się lepiej, inne gorzej. Jak dzisiaj wykorzystywać jeans, 
by nasze outfity należały wyłącznie do tej pierwszej grupy?

Niezmiennie modne
Moda na lata 70. nabiera rumieńców, a to oznacza powrót sze-
rokich jeansów i dzwonów. Te pierwsze zresztą – również w stylu 
lat 80. i 90. – cieszą się ogromną popularnością, nie tylko wśród 
fanów młodzieżowych stylizacji. – Jak to często w modzie bywa, 
ważną rolę odgrywają tu dodatki. Masywne, rockowe albo bar-
dziej sportowe obuwie w towarzystwie krótkiego topu czy bluzy, 
to modny, ale i szalony zestaw, który wymaga nieco modowej 
odwagi. Jednak te same spodnie połączone ze szpilkami i ele-
gancką koszulą, to stylizacja, w której swobodnie możemy iść do 
pracy – podpowiada ekspertka związana z marką KiK i dodaje: 
niezmiennie od lat chętnie sięgamy po rurki oraz doskonale 
znane z lat 90. tzw. „mom jeans”. Oba typy spodni świetnie 
wyglądają z koszulami, marynarkami i eleganckimi butami.

Najbardziej uniwersalne
Trudno o mężczyznę, który nie ma w swojej szafie ani jednej 
pary jeansów, a miłości do tego typu spodni uczymy się już od 
najmłodszych lat. Jaki z tego wniosek? Trendy się zmieniają, 
ale jeansy są podstawowym elementem garderoby dla więk-
szości z nas. W tym przypadku powiedzenie, że jeśli coś jest 
dla każdego, to jest dla nikogo nie ma racji bytu. Jest dokładnie 
odwrotnie – jeansowe spodnie, dzięki temu, że są bardzo trwałe, 
a przy tym wygodne i występują w dziesiątkach fasonów czy 
kolorów, świetnie służą na co dzień i od święta każdej grupie 
wiekowej, niezależnie od płci. 

– O tym, jak dobrać model spodni do figury, powiedziano już 
bardzo dużo, ale – tak jak w przypadku marynarki – najlepiej 
jest po prostu zmierzyć kilka różnych i wybrać te, w których 
podobamy się sobie najbardziej. Podczas zakupów zwracajmy 
szczególną uwagę na skład i na to, by spodnie były wygodne. 
Najlepiej wybierać te ze stuprocentowej bawełny albo z do-
datkiem elastanu – radzi stylistka KiK.

Do wszystkiego
Wystarczy biały t-shirt i jeansy, do których możemy włożyć 
sportowe buty i lekką kurtkę albo szpilki i marynarkę, baleriny 
i trencz, klapki i błyszczący naszyjnik… na takiej bazie naprawdę 
można stworzyć outfit na niemal każdą okazję. 

Co ważne, same jeansy są świetną podstawą do tego, by co-
dziennie prezentować się inaczej. – Z koszulą nabierają bardziej 
eleganckiego charakteru, z wygodną bluzką we wzory stanowią 
gotowy strój na zakupy, spacer czy zabawę z dziećmi. Cekinowy 
top albo bluzka odkrywająca ramiona i mamy outfit na domówkę 
czy randkę! – wylicza stylistka marki KiK.

Spodnie z jeansu to zdecydowanie największy bohater dzie-
cięcych, męskich i damskich szaf, ale niemal równie prak-
tyczne są też inne elementy garderoby wykonane z tego mate-

riału. Jeansowa kurtka to must have niejednej wiosennej styli-
zacji, a szorty, spódnice i sukienki z cienkiego jeansu, uratowały 
niejeden letni urlop, weekendowy wyjazd czy po prostu leniu-
chowanie. Jakie jeansowe elementy będą więc idealne? Przede 
wszystkim te, w których czujemy się najlepiej!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

SZCZUPŁA BEZ CELLULITU I ROZSTĘPÓW – KARBOKSYTERAPIA!

Na czym polega zabieg karboksyterapii?
Zabieg karboksyterapii polega na śródskórnej lub 

podskórnej iniekcji dwutlenkiem węgla (CO2) za pomo-
cą urządzenia JULIE CARBOXYTERAPY. Kosmetolog 

precyzyjnie podaje kontrolowane dawki gazu w oparciu 
o stan zdrowia pacjenta i procedury zabiegowe. 

Odpowiedź organizmu na infuzję CO2  
w miejscu poddanym leczeniu:

• zwiększenie przepływu krwi
• zwiększenie tlenu i składników odżywczych

• poprawa mikrokrążenia
• odnowa komórkowa

• aktywacja procesów dotlenienia tkanek
• zwiększenie naturalnych czynników wzrostu, min. VEGF - 

czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego
Neutralny dwutlenek węgla (CO2):

Dwutlenek węgla (CO2) nie ma szkodliwego działania na ludzki orga-
nizm, jest produkowany przez nasze komórki w wyniku spalania oraz 
jest wydalany w całości przez nasze płuca w sposób naturalny, czyli 

jest neutralnym czynnikiem terapeutycznym dla ludzkiego organizmu.

W wyniku wstrzyknięcia gazu dochodzi do uwolnienia kaskady 
reakcji:

• naczynia krwionośne rozszerzają się, w wyniku czego komórki ciała 
są dotlenione, odżywione, a co za tym idzie, skóra wygląda lepiej

• najczulsze na karboksyterapię są komórki tłuszczowe, dzięki czemu 
wprowadzony pod skórę dwutlenek węgla powoduje rozpad tłuszczu, 
czyli tzw. lipolizę

Kosmetologiczne wskazania do zabiegu karboksyterapii:

• cienie, worki pod oczami
• osłabiona cebulka włosów
• zmarszczki
• biorewitalizacja
• wiotkość skóry
• blizny
• rozstępy
• cellulit
• zlokalizowana tkanka tłuszczowa

Częstotliwość zabiegów karboksyterapii:

Częstotliwość zabiegów z wykorzystaniem urządzenia JULIE CARBOXY-
TERAPY uzależniona jest od obszaru leczenia, kondycji skóry i ogólnego 
stanu zdrowia pacjenta. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując zabieg 
karboksyterapii w regularnych odstępach czasu, w serii 10 -12 zabiegów. 
Czas zabiegu wynosi od 15 - 45 minut.

Szczupła sylwetka, gładkie ciało bez cellulitu i rozstępów to nie tylko 
kwestia zdrowia, ale wymóg obecnych czasów. Szanse pozbycia się 
szybko i skutecznie tkanki  tłuszczowej, cellulitu, rozstępów i podwójnego 
podbródka, daje karboksyterapia. Dlatego Instytut Urody Elf  proponuje 
tą usługę na najbardziej doskonałym urządzeniu, które otrzymało złote 
medale za najlepsze urządzenie w Polsce do karboksyterapii!

Zapraszają kosmetolodzy Instytytu Urody Elf 

Rozstępy, cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej to problem zdrowotny i estetyczny. Współczesność 
wymusza na nas dbanie o siebie, swój wygląd, o to co najbardziej nasze - własne ciało. Kobiety i 
mężczyźni poszukują na to sposobów, korzystając ze współczesnych technologii i dobrodziejstw jakie 
ze sobą niosą. Na nieakceptowane przez nas: cellulit, rozstępy, podwójny podbródek, czy za duży 
brzuszek, są metody, a najlepsza jest - karboksyterapia!

Z okazji Dnia Matki  ️
Wszystkim Mamom  

życzymy wszystkiego  
co Najlepsze

Specjalnie na tą okazję  
przygotowaliśmy  
wyjątkową ofertę:  

przy zakupie  
10 zabiegów (serii)  

Karboksyterapii  
- 1 zabieg tylko 99 zł! 
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Hotel dla kotów i małych zwierząt

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

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

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

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

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

Ponad 40 milionów złotych  
na dziecięcą zabiegówkę

377 urządzeń do ponad 60 placówek w całej Polsce - to efekt 56. Konkursu Ofert, czyli 
zakupów sprzętu medycznego, których przez ostatnie dwa dni dokonywała Fundacja 
WOŚP. Urządzenia o wartości 40 681 573,64 zł kupione zostały ze środków zebranych 
w ramach 28. Finału WOŚP, 
dedykowanego dziecięcej 
medycynie zabiegowej.
Członkowie Zarządu Fundacji 
WOŚP - Jerzy Owsiak oraz 
Bohdan Maruszewski i Piotr 
Burczyński - w trakcie briefingu 
podsumowującego 56. Konkurs 
Ofert, fot. Łukasz Widziszowski
Zarząd Fundacji WOŚP, 
wspierany przez kilkunasto-
osobową Komisję Ekspertów, 
w skład której wchodzą praktycy 
z całego kraju, przez kilkadziesiąt 
godzin analizował oferty zgło-
szone przez 27 firm, by wybrać 
i już wkrótce przekazać szpitalom 
urządzenia najwyższej jakości. To 
już kolejne zakupy sprzętu, które 
mogą być realizowane dzięki 
zaangażowaniu społeczeństwa 
w 28. Finał WOŚP, zakończony 
wynikiem ponad 186 milionów 
złotych. Tym razem celem postę-
powania był zakup wyposażenia 
dla chirurgii dziecięcej.
Dodatkowo Fundacja WOŚP 
zrealizowała zakup systemów 
neuroendoskopii, który pier-
wotnie miał nastąpić jeszcze 
w trakcie 55. Konkursu Ofert, 
w październiku ubiegłego roku.  

W efekcie 56. Konkursu Ofert 
Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt 
o wartości 40 681 573,64 PLN:
• Zestaw do wideochirurgii 

z instrumentarium – 35 
szt. - oferty firm MEDIM, 
STRYKER i AESCULAP 
CHIFA

• Instrumentarium do 
laparoskopii - 60 szt. - 
oferty firm AESCULAP 
CHIFA i MEDIM

• Aparat do 
elektromanometrii 
przewodu pokarmowego 
- 5 szt. - oferta firmy 
UROVISION

• Aparat do 
elektromanometrii układu 
moczowego – 6 szt. - oferta 
firmy INTERNATIONAL 
SERVICE

• Aparat USG – 42 szt. - 
oferty firm ADO MED 
i KOSMED

• Platforma 
elektrochirurgiczna – 66 
szt. - oferta firmy ERBE

• Aparat do 
neuromonitoringu 
śródoperacyjnego - 15 szt. 
- oferta firmy INOMED 
POLSKA

• Dermatom z siatkownicą 
- 54 szt. - oferta firmy 
ZIMMER

• Wiertarka ortopedyczna 
– 87 szt. - oferta firmy 
STRYKER

• Systemy neuroendoskopii 
– 7 szt. - oferty firm 
OLYMPUS i AESCULAP

Artyści w służbie dzieciom. Tak gwiazdy angażują się w pomoc najmłodszym
Co łączy Artura Żmijewskiego, Łukasza Nowickiego i Magdalenę Różczkę z Orlando Bloomem, Davidem Beckhamem i Shakirą? Każdy z nich 
jest niewątpliwie utalentowany. Są także popularni i lubiani. Przede wszystkim jednak należą do grona Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF. 
Jako honorowi reprezentanci organizacji na co dzień są gotowi, aby zupełnie bezinteresownie walczyć o prawa najmłodszych.

Ambasadorowie Dobrej Woli: historia i idea
Pierwszym na świecie Ambasadorem Dobrej Woli został niezwykle 
popularny w latach 50-tych amerykański komik, Danny Kaye. Film 
z podróży artysty na Bliski Wschód i jego relacja z pomocy, jaką 
UNICEF niesie dzieciom z Korei, Tajlandii i Indii stał się sym-
bolem działań UNICEF i inspiracją, z której organizacja korzysta 
po dziś dzień, wysyłając na misje kolejnych swoich Ambasadorów. 
Włączenie do grona Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF to sta-
ranny i długotrwały proces, zwieńczony uroczystym aktem miano-
wania. Tytuł ten nadawany jest osobom szczególnie wrażliwym na 
krzywdę innych, cieszących się społecznym zaufaniem, które kon-
sekwentnie wykorzystują swoją popularność, aby walczyć o prawa 
najmłodszych. Ambasadorowie Dobrej Woli zawsze działają pro-
-bono - za uczestnictwo w poszczególnych projektach, wyjazdach 
pomocowych, kampaniach reklamowych i wszelkich aktywnościach 
nie otrzymują wynagrodzenia. Paradoksalnie - ich pomoc jest nie-
zwykle cenna – swoją działalnością zwracają oczy całego świata na 
sytuację mieszkańców najuboższych zakątków globu i gromadzą 
środki niezbędne do zapewnienia pomocy.

Ambasadorowie w Polsce i na świecie
Jedną z najbardziej znanych na świecie Ambasadorek Dobrej Woli 
stała się nominowana do tej funkcji w 1989 roku Audrey Hepburn, 
która jako dziecko sama była beneficjentką działań UNICEF na 
rzecz powojennej Europy. Obecnie z organizacją współpracuje 
około 400 Ambasadorów ze 103 krajów. Wśród nich takie sławy 
jak: Orlando Bloom, David Beckham, Ricky Martin, Leo Messi 
czy Shakira. 
Kameralne, prestiżowe grono polskich Ambasadorów Dobrej Woli 
tworzą ludzie o ogromnych sercach i ponadprzeciętnej wrażliwości 
na potrzeby innych. Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, 
Majka Jeżowska, Magdalena Różczka, Robert Lewandowski, 
Robert Korzeniowski, Łukasz Nowicki i Agnieszka Radwańska 
- to niezwykła ósemka, rodzimi liderzy opinii, którzy od lat niosą 
bezinteresowną pomoc osobom niebędącym w stanie samodzielnie 
zadbać o swój byt. 
- Jako Ambasador Dobrej Woli byłem świadkiem wielu zatrwa-
żających sytuacji, w wyniku których cierpieli najmłodsi. Niedo-
żywienie, brak dostępu do czystej wody czy edukacji to jedynie 
niewielka część problemów, jakie na co dzień utrudniają funk-
cjonowanie dzieciom i ich najbliższym. Wierzę, że wielu z nich 

można uniknąć, jeżeli połączymy siły we wspólnych działaniach – 
mówi Artur Żmijewski, aktor i Ambasador UNICEF od 2007 roku. 

Realne efekty działań
Działania UNICEF, które wsparł Artur Żmijewski od początku 
swojego ambasadorstwa przyniosły łącznie około 10 mln złotych, 
przeznaczonych m.in. na zakup żywności dla głodujących maluchów 
w Sudanie. A takich i podobnych akcji UNICEF, w czasie 75-letniej 
działalności, przeprowadził tysiące. Jedną z polskich akcji jest wciąż 
trwający projekt „Prezenty bez Pudła”. W ramach inicjatywy inter-

nauci mogą ufundować konkretne produkty humanitarne dostępne 
na stronie UNICEF Polska, począwszy od kosztujących kilkanaście 
złotych zestawów szczepionek przeciw gruźlicy czy moskitier, po-
przez plecaki i pomoce szkolne, aż po pompy wodne i namioty. 
Pomóc można w każdej chwili, a lista potrzebnych artykułów jest 
cały czas aktualizowana na stronie prezentybezpudla.pl.
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Konie i ludzie
Najefektywniej uczymy się i rozwijamy na podstawie własnych doświadczeń i przeżywania. Angażując swój umysł, ciało i serce. Rozumiejąc konsekwencje swoich 
działań i samodzielnie dochodząc do wniosków. Wspólna przestrzeń z koniem jest swego rodzaju inkubatorem takich doświadczeń. To ogromne stadne zwierze 
jest bardzo zbliżone do ludzi w relacjach społecznych, łatwo nawiązuje kontakt i buduje więzi. Koń to zwierze inteligentne, uczy się i komunikuje, zarówno w stadzie 
jak i z człowiekiem. Wyjątkowość relacji między koniem i człowiekiem potęguje doznania, motywuje do pracy nad sobą i pobudza do refleksji.
Dorośli i dzieci uczą się inaczej. Dorośli są pełni uprzedzeń i przekonań, żeby 
się czegoś nauczyć najpierw muszą pokonać swoje ambicje i obawy. Muszą 
usunąć swoją wiedzę, bo kiedy „wiedzą” to się nie uczą. Uczą się kiedy po-
dejmują ryzyko zawierzenia intuicji. Dzieci uczą się z ciekawości, odkrywając 
mechanizmy i logikę otaczającego ich świata. Ich rozumienie nie jest ograni-
czone filtrami oczekiwań społecznych, zawierzają sytuacji i nauczycielowi. 
Bez względu na wiek warto jest się uczyć i rozwijać, warto jest się uczyć od 
zwierząt. Bo wszyscy jesteśmy tu po coś, i każda istota ma nam coś cennego 
do przekazania. Badania naukowe dowodzą, że konie potrafią komunikować 
się z człowiekiem tak samo, lub lepiej niż pies. A ci co mają psa, wiedzą jak 
dobrze to zwierze z nas czyta i ile ciepła, wsparcia czy miłości potrafi dać 
człowiekowi, jeżeli tylko człowiek mu na to pozwoli. Konie są w stanie 
zgadnąć co czujemy i na to zareagować wcześniej niż sami się zorientujemy.
Konie są mistrzami komunikacji niewerbalnej i na takie sygnały są bardzo 
wrażliwe. Człowiek komunikuje się za pomocą słów, ale przekaz słowny to 
zaledwie około 30-35% właściwej komunikacji. Pozostała część to komu-
nikacja niewerbalna, obejmująca wszystkie ludzkie zachowania, postawy, 
obiekty, inne niż słowa. Są to gesty, wygląd zewnętrzny, ruchy ciała, wyraz 
twarzy, ruchy oczu, dotyk, ton głosu, sposób wykorzystywania czasu i miejsca 
w komunikowaniu się, itp. Ludzie często niedoceniają komunikacji niewer-
balnej przykładając zbyt dużą uwagę do wypowiadanych słów, ale badania 
dowodzą, że słowa znaczą o wiele mniej niż nam się wydaje. 
Wykorzystując naturalną umiejętność koni i ludzi- chęć komunikowania się- 
możemy razem rozmawiać. Możemy też dzięki koniom nauczyć się słuchać 
uważniej, obserwując wszystko co przekazuje nam rozmówca, przestać je-
dynie wsłuchiwać się w słowa.
Konie dzięki swojej naturze, mimo udomowienia zachowały swoje szcze-
gólną uważność, pozwalającą im na przetrwanie na wolności. Są całkowicie 
skupione na „tu i teraz”. Ludzie ucząc się o koniach, a przebywając z nimi- od 
nich, lepiej poznają siebie samych. Mogąc zmierzyć się z takimi tematami jak 
pewność siebie, świadomość, zaangażowanie, budowanie zdrowych relacji, 
skupienie na bieżącej chwili  i z cechami, które są potrzebne aby być dobrym 
partnerem, rodzicem, szefem czy liderem.
Reakcje tych zwierząt są czytelną odpowiedzią na bodźce z otoczenia, bez 
względu czy ich źródłem jest koń czy człowiek. Człowiek bez względu na 
posiadane doświadczenie z końmi jest wstanie odczytać odpowiedź zwrotną 
od konia w 100% poprawnie, jeśli tylko zechce.
Zdolność komunikacji koni warunkowała ich przetrwanie. Sprawne prze-
kazywanie informacji, najlepiej bez głosu, to podstawa wczesnej, właściwej 
reakcji stada na zagrożenie. Konie udomowione częściej i głośniej używają 
głosu do komunikacji od swoich dzikich przodków. U wszystkich jednak 
koni umiejętność komunikacji za pomocą samej mowy ciała jest doskonale 
rozwinięta. 
Człowiek wykorzystuje to w trakcie szkolenia konia, kiedy każdy ruch i każdy 
gest ludzkiego ciała ma określone znaczenie dla uczącego się zwierzęcia. 
To jak doskonale koń potrafi odczytać mowę ciała człowieka odczuwają 
nader często początkujący jeźdźcy. Zwierze to błyskawicznie wyczuwa 

emocje, z którymi się do niego przychodzi. Wyczuwa ludzki lęk, zarówno 
w trakcie podejścia do konia przed jazdą, po niej jak i w trakcie siedzenia 
na grzbiecie. Zdarza się, że sygnałów jakie wysyła taka niepewna osoba nie 
czyta nikt inny oprócz konia. Konie wyczuwają nasz nastrój, chęć współ-
pracy i pewność siebie w przekazywaniu informacji. Przy koniu bez przeko-
nania, że „coś zrobimy” najprawdopodobniej tego nie zrobimy, bo koń będzie 
nam to celowo utrudniał. Wiedzą to początkujące osoby próbujące założyć 
ogłowie, lub wyczyścić kopyta, kiedy momentami wydaje się to wręcz nie-
możliwe. W momencie kiedy tą samą czynność podchodzi wykonać osoba 
z doświadczeniem i z pewnością, robi to bez najmniejszego problemu, tak 
jakby koń sam wkładał głowę w ogłowie i podnosił kopyta do czyszczenia.
Wyjątkowej uwagi zasługuje łatwość nawiązywania relacji/kontaktu konia 
z dziećmi, ludźmi chorymi, czy niepełnosprawnymi umysłowo lub fizycznie. 
Zdarza się, że koń „niespecjalnie sympatyczny” w codziennych relacjach 
z człowiekiem w momencie kontaktu z osobą słabszą, chorą czy lękliwą, 
wykazuje wiele cierpliwości, a nawet opiekuńczości czy czułości. Dzięki 
temu terapia z udziałem zwierząt ma o wiele więcej odsłon niż sama hipo-
terapia na grzbiecie konia.
Wszystko to pokazuje jak wysoce rozwinięta musi być inteligencja społeczna 
u koni, która związana jest z umiejętnością nawiązywania kontaktów
Koń jest zwierzęciem inteligentnym, uczącym się, potrafiącym przezwy-
ciężyć swoje instynkty.
Koń pracując z człowiekiem musi zmierzyć się ze swoimi instynktami 
i lękami. Uczy się wchodzić do przyczepy i stać spokojnie przywiązanym, 
a jest to dla niego problemem. Jest zwierzęciem potrzebującym przestrzeni 
i wolności. Zalęknione ma instynkt ucieczki. Nie toleruje zamknięcia, ogra-
niczenia ruchu i ciasnych, ciemnych, zamkniętych przestrzeni. Jednak ucząc 
się, potrafi to zwalczyć. Koń nie jest w stanie ocenić głębi kałuży, dlatego je 
omija, ale kiedy zaufa człowiekowi i wbiegnie do wody i przeskoczy mury, za 
którymi może nic nie widzieć. Podczas zawodów crossowych czy skokowych 
wybierając miejsce odbicia, w głowie konia musi zachodzić sprawna i szybka 
kalkulacja, oraz ocena sytuacji.
Pozostając w temacie jeździectwa i z tym związanej ogromnej sprawności 
fizycznej konia, należy zwrócić uwagę na doskonale rozwiniętą inteligencję 
ruchową, która u ludzi charakteryzuje przede wszystkim sportowców, gim-
nastyków, zawody skupiające się na zdolnościach manualnych, takie jak chi-
rurdzy czy artyści. Należy podkreślić, że to właśnie od konia pod względem 
ruchowym wymaga się najwięcej spośród wszystkich gatunków zwierząt, 
a jego ruch nie ma być tylko efektywny, ale również piękny. 
Trenujący sportowo jeździeccy znają uczucie, kiedy to koń im pomaga, np. 
na zawodach podejmując wybory w kluczowych momentach, kiedy im brak 
jest pewności. Znają uczucie kiedy na treningu tylko pomyślą, jeszcze nie 
zdążą wykonać ruchu, żeby dać sygnał koniowi, np. o przejściu do galopu, 
a on już galopuje. Szkolący się jeźdźcy odkrywają, że kiedy przestają być 
skupieni i myśleć o dokończeniu rozpoczętego zadania, koń też przestaje 
je wykonywać. 

Najnowsze wyniki badań potwierdzają, to co osoby przebywające z końmi 
wiedzą od zawsze, konie potrafią rozpoznać czy człowiek jest szczę-
śliwy, smutny, zły czy niepewny. W dużym stopniu dlatego, że wyrażamy 
emocje w bardzo podobny sposób. Były również przeprowadzone badania, 
w których 28. koniom pokazywano zdjęcia ludzi w różnych stanach emocjo-
nalnych-z badania naukowcy wyciągnęli wnioski, że wszystkie konie trafnie 
reagowały na przedstawione im fotografie, zapamiętywały osoby ze zdjęć, 
rozpoznawały jak spotykały je w rzeczywistości i reagowały na nie z nasta-
wieniem wynikającym z reakcji na fotografię. Badania udowadniają, że koń 
ma niezwykłą niemal ludzką wrażliwość, co pozwala na budowanie głębokiej 
więzi z człowiekiem. Dowiedziono, że koń rozumie, co czuje człowiek, i na 
długo to zapamiętuje. Potrafi być w konkretny sposób nastawiony do danej 
osoby. Po pokazaniu koniom zdjęć, wprowadzano osoby z tych fotografii 
do badanych koni. Czytając z mimiki koni naukowcy byli wstanie odczytać 
w jaki sposób zwierze jest nastawione do danej osoby. Zwierzęta reagowały 
niepokojem wobec osób okazujących agresje na fotografiach, mimo, że te 
osoby przyszły do koni w pozytywnym nastroju. Do osób okazujących pozy-
tywne emocje na zdjęciach, konie nastawione były otwarcie i okazywały za-
interesowanie, lub przychylność. Mają pamięć emocjonalną, która umożliwia 
im nie tylko trafne odczytanie emocji, ale i przypomnienie sobie w jaki sposób 
dana osoba była do nich nastawiona, nawet po dłuższym czasie. U żadnego 
zwierzęcia wcześniej tego nie zaobserwowano- mówi prof. McComb.
To, że konie są wstanie odczytywać bezbłędnie nasze miny, jest fenomenalne. 
Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób konie zyskały tę umiejętność, być może 
poprzez tysiące lat udomowienia przez człowieka nauczyły się czytać z nas 
jak z otwartej książki, a może od zawsze mają umiejętność odbierania sy-
gnałów emocjonalnych od innych gatunków…. 
Świat jest zadziwiający, więc bądźmy otwarci, żeby tego nie przeoczyć.

 v Natalia R. 
fot. Agata Tynka

Krótka notka z życia stajni
05.05.2021 roku urodził się w Radosnym Tenczynku źrebaczek, 
ogierek, syn Rosy. Malec cieszy się zdrowiem, mamą i swoimi 
szybkimi, długimi nogami - biega jak szalony, skacze radośnie, 
jest ciekawski i radosny. Rosa jest wspaniałą, szczęśliwą mamą, 
pilnuje malucha i uczy go, na co uważać, co jeść i jak być 
mądrym konikiem.

DZIEŃ DZIECKA

 v ZDJĘCIA: AGATA TYNKA

DZIEŃ MATKI
Razem z nami życzą wszystkim MAMOM 
i DZIECIOM, radosnego Dnia Matki 26.05 i szczę-
śliwego Dnia Dziecka 01.06.2021 roku. Ser-
decznie zapraszamy do Radosnego Tenczynka.
*Oferujemy bony prezentowe na lekcje jazdy konnej. Prezent taki 
jest idealny na wszystkie okazje, dla kogoś kto jest dla Ciebie 
wyjątkowy. Bo konie są magiczne i warto jest uczyć się z nimi 
być i współpracować.
Zachwyć się końmi. Skorzystaj z oferty edukacyjnej naszej Fun-
dacji, rozpocznij naukę jazdy konnej z Panią Anną Pachlą, lub 
zaangażuj się w tworzenie tego wyjątkowego miejsca - podziel się 
swoim talentem, swoim czasem lub wesprzyj fundację finansową, 
przekazując darowiznę o tytule: „ darowizna na cele stutowe” na 
konto BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001

FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT  
TENCZYNEK POD KRAKOWEM 

KRS 0000823326 • NIP: 5130264355 
Telefon 792 977 009 

facebook.com/fundacjatenczynek 
zmiloscidozwierzat.pl
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Czy nasze babcie były less waste? O rozsądnym gospodarowaniu jedzeniem
Less waste – trudno znaleźć osobę, która nie zetknęłaby się z tym określeniem. W dosłownym tłumaczeniu „mniej marnować”, czyli po 
prostu generować możliwie jak najmniejszą ilość śmieci. To podejście dobre nie tylko planety, ale i dla naszego portfela. Jak wprowadzić 
je w życie? Skąd czerpać inspiracje? Zamiast sięgać do Internetu, przyjrzyjmy się naszym mamom i babciom, które sztukę rozsądnego 
gospodarowania jedzeniem już dawno temu opanowały do perfekcji.
Ale od początku. Czym jest koncepcja less waste i dlaczego tak o niej 
głośno w ostatnim czasie? To filozofia, która ma na celu ograniczenie 
śmieci do minimum poprzez racjonalne wykorzystywanie produktów. 
Co to oznacza w praktyce? Przemyślane decyzje zakupowe, naby-
wanie mniejszych ilości żywności i wykorzystywanie w maksymalnym 
stopniu tego, co znajduje się w naszych lodówkach i spiżarniach. To 
podejście wydaje się szczególnie istotne, jeśli przyjrzymy się liczbom 
– zgodnie z szacunkami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa co roku na świecie marnuje się około 1,3 
miliarda ton żywności nadającej się do spożycia, a jeśli te liczby nie 
robią na nas wrażenia, to warto wspomnieć, że podejście less waste 
to także ulga dla naszego portfela – w końcu mniej śmieci, to więcej 
(zaoszczędzonych) pieniędzy.
– Przekaz reklamowy i coraz większa różnorodność oferowanych pro-
duktów sprawiają, że nasz koszyk w sklepie coraz szybciej się zapełnia. 
Niestety niejednokrotnie kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie 
przejeść, dlatego zdarza się, że pieczywo, świeże owoce, warzywa, 
szczególnie te liściaste, kończą na śmietniku. Mamy również problem 
z robieniem zapasów, nie wiemy, jak dobrze przechowywać żywność, 
a gotowanie z resztek nie jest powszechne. To grzeszki niemal każdego 
z nas – nie wynikają z umyślnego działania, w końcu nikt nie chce 
szkodzić sobie i planecie, jednak często brakuje nam wiedzy w tym 
temacie. Dlatego tak ważne jest edukowanie w duchu less waste i czer-
panie z dobrych wzorców. Jakich? Nasze mamy i babcie miały swoje 
sprawdzone patenty na to, aby nic się nie zmarnowało. Podążajmy 
ich śladem – mówi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Babcine sposoby na less waste
W czasach, kiedy każdy wartościowy produkt spożywczy był na wagę 
złota, a jego zdobycie było obkupione długim staniem w kolejce, trzeba 
było efektywnie gospodarować produktami. Jak dziś nie dopuścić do 
zepsucia czy wyrzucenia żywności?
•  Planujmy główne posiłki i wybierajmy się na zakupy z listą – 

wtedy kupimy tylko to, co chcemy, bez zbędnych „zapychaczy” 
lodówki i nie będziemy mieć problemu z pomysłem na obiad.

•  Jeśli zauważymy, że trudno nam zjeść dany produkt do 
końca, kupujmy mniejsze opakowania lub takie „na raz” – 
dobrze sprawdzi się to w przypadku warzyw konserwowych, 
koncentratów pomidorowych, dżemów czy past kanapkowych.

•  Zorganizujmy przestrzeń lodówki i zwracajmy uwagę na daty 
ważności produktów – te z krótkim terminem ustawiajmy 

w zasięgu naszego wzroku – umieszczone na tyle lodówki mogą 
zostać przegapione.

•  Róbmy systematyczne „czyszczenie” lodówki i wykorzystujmy 
resztki produktów jako dodatki do dań. Zwiędłe jarzyny 
wzbogacą smak domowego bulionu, czerstwe pieczywo sprawdzi 
się jako domowa wersja bułki tartej albo chrupiące grzanki do 
zupy krem. Jeśli zostało nam trochę ugotowanego makaronu, 
możemy go wykorzystać do zapiekanek, resztki serów czy 
wędlin będą dobrym dodatkiem do frittaty czy omletów, a mięso 
z rosołu może posłużyć jako składnik potrawki czy farsz do 
krokietów.

•  Przetwarzajmy to, czego nie dało się zjeść – możemy wekować 
albo mrozić gotowe potrawy. – Do mrożenia warto wykorzystać 
specjalne woreczki z klipsami, które pomogą przygotować nam 
mniejsze porcje – idealne na pojedynczy posiłek – podpowiada 
Marta Krokowicz, Brand Manager Paclan i dodaje: nie 
zapominajmy też ich opisywać (najlepiej nazwą produktu 

i datą zamrożenia) – dzięki temu jeszcze lepiej będziemy mogli 
gospodarować zamrożoną żywnością 

•  Zacznijmy kompostować – w ten sposób pożytecznie 
wykorzystamy nawet niejadalne części roślin. – Myśląc 
o kompostowaniu pamiętajmy, że ważne jest też to, w czym 
znajdują się bioodpady – absolutnie nie mogą być to klasyczne 
worki foliowe, ale kompostowalne lub biodegradowalne worki – 
z papieru lub kukurydzy – radzi ekspertka marki Paclan.

Less waste, niemarnowanie jedzenia czy szacunek do produktu – nie-
ważne, jak to nazwiemy i jakich definicji będziemy się trzymać. Istotne 
natomiast jest to, aby mieć świadomość, jak ważne jest racjonalne go-
spodarowanie zasobami oraz to, co możemy faktycznie zrobić, aby mar-
nować mniej lub wcale. Nie trzeba rewolucji – małe kroki zaprocentują!

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

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

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11
pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich oraz polskich
regionalnych i rzemieślniczych w hurtowych cenach.

Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

KĄCIK KULINARNY

Szparagi oraz spaghetti  
w sosie z mascarpone
Szparagi, kocham – zielone w każdej postaci. A postaci może być 
kilka – były już pieczone, w cieście, grillowane – a dzisiaj podałam je 
w sosie! W sosie z mascarpone w towarzystwie suszonych pomidorów. 
Danie szybkie do przygotowanie, smaczne i znikające w sekundę.
Szparagi – spaghetti 
w kremowym sosie 
(dla 5 dorosłych osób)
• paczka makaronu 

spaghetti (u nas kolorowy) 
– ugotowany al dente

• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• 500 gr zielonych 

szparagów
• 200 gr mascarpone
• 100 ml białego 

wytrawnego wina
• 2 łyżki oliwy spod 

suszonych pomidorów
• 10 suszonych pomidorów
• świeżo mielony pieprz
• sól
Odkrój końcówki szparagów 
(możesz je dodać do wywaru do 
zupy), resztę szparagów potnij 
na równe kawałeczki, nie duże, 
odłóż na bok. 
Uwaga! Główki szparagów 
odłóż z boku, je dodamy 
osobno. Obierz cebulę i czosnek 
– pokrój w kosteczkę. Rozgrzej 
patelnię, dodaj olej spod pomi-
dorów (jak nie masz, może być 
zwykły rzepakowy). Po chwili 
przełóż na patelnię czosnek 
i cebulę, podsmaż tak, żeby 
puściły smak. 

Dodaj po chwili pomidory 
i szparagi (bez główek), wy-
mieszaj, dodaj chochelkę wody 
spod makaronu i podduś całość, 
dodaj mascarpone łyżką, po 
kolei każdą dokładnie wy-
mieszaj, żeby się rozpuściło. 
Dodaj wino (uwaga, alkohol 
w y pa r uje i  zostan ie sam 
smaczek – który, uwierz, jest 
fajny), wymieszaj. Pozwól się 

całości zagotować, gdy to się 
stanie, dodaj główki szparagów, 
wymieszaj. Spróbuj, dopraw solą 
i pieprzem. 
Dodaj makaron, zamieszaj, 
przełóż na talerze. Podawaj 
posypane świeżo zmielonym 
pieprzem.
Chcesz być na bieżąco z tym, co 
się u mnie dzieje? Zapraszam na 
Instagrama.

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

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

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
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(Nie)Kompetentni rodzice
Ponieważ lada dzień jest Dzień Matki a miesiąc później Dzień Ojca (pomiędzy 
jeszcze oczywiście Dzień Dziecka!) nachodzą mnie myśli o rodzicielstwie. Zdarza 
się bowiem, że do gabinetu terapeutycznego trafiają osoby, które szukają pomocy, 
czasami wręcz porady, jak postępować z dziećmi. To co chyba towarzyszy każdej 
z tych osób, to fakt, że nie chcą powielać błędów swoich własnych rodziców. A po-
nieważ żyjemy w erze internetu nie brakuje w nim specjalistów od wychowania. 
W telewizji , a i w księgarniach można znaleźć ogrom poradników w tej dziedzinie.
Bezstresowe wychowanie; jak 
mówić do dzieci, żeby słuchały; 
komunikacja bez przemocy; 
wychowanie bez kar; rodzi-
cielstwo bliskości; jak nie być 
toksycznym rodzicem – to 
tylko niektóre hasła przywo-
ływane przez matki i ojców. 
Czasami jestem pełna podziwu, 
jak ludzie po prostu boją się 
być rodzicem, który popełnia 
błędy, ale w ten sposób szuka 
najlepszego sposobu na własne 
dziecko. Szukają w różnych 
źródłach. Co gorsze bardzo 
często wprost się wykluczające 
teorie robią ogromny zamęt 
w osobach, które nie czują się 
kompetentnie w swojej rodzi-
cielskiej roli. Nie, nie jestem 
przeciwnikiem zwiększania 
swoich kompetencji w różnych 
obszarach. Bardziej chodzi mi 
o to, że zagubieni rodzice nie 
posiadają nawet trzonu wła-
snych przekonań, które ewen-
tualnie mogliby dopracowywać. 
Spotykam zatem ludzi, którzy 
wahają się pomiędzy zupełnie 
rozbieżnymi metodami – 
karać/nie karać; chwalić/nie 
chwalić; pozwalać na agresję 
dziecka/tłumić złość; zgadzać 
się na podmiotowość młodego 
człowieka/nie pozwalać sobie 
wchodzić na głowę itp. Jest tego 
ogrom. Zastanawiam się, gdzie 
się podziała nasza intuicja? 

Czasami tak bardzo przyj-
mujemy cudze teorie, że je-
steśmy w nich aż sztuczni. 
Pamiętam młodą kobietę za-
chwyconą rodzicielstwem bli-
skości, która przez ponad 2 lata 
nie miała nawet jednej chwili 
bez dziecka. Złość aż z niej ki-
piała, ale nie mogła pozwolić 
sobie nawet na moment re-
laksu, odpoczynku, zadbania 
o swoje indywidualne potrzeby, 
bo bała się, że będzie złą matką 
a dziecko będzie straumaty-
zowane. Co z tego, że była 
blisko fizycznie z dzieckiem, 
skoro pod spodem była wściekła 
na nie? Intuicyjnie czuła, że 
się dusi i chce w tym czasie 
również swojego rozwoju, ale 
ślepo przyjęta teoria kazała jej 
wbrew własnym odczuciom być 
z dzieckiem cały czas w pełnej 
dostępności.

Nie twierdzę, że teorie doty-
czące wychowania są złe. Bardziej 
chodzi mi o to, żeby samemu 
dobrać do swojego i dziecka cha-
rakteru i temperamentu odpo-
wiednie metody. Ważne też, żeby 
nie trzymać się ich sztywno, bo 
wówczas prawie pewne, że grozi 
nam kryzys. A najlepiej chyba, 
żeby cały czas zadawać sobie py-
tanie, jak ja bym się czuł, gdyby 
na mnie i wobec mnie stosowano 
takie praktyki wychowawcze.

 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

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

ZZMMIIAANNAA LLOOKKAALLIIZZAACCJJII NNAASSZZEEGGOO BBIIUURRAAWWKKRRZZEESSZZOOWWIICCAACCHH --
OBECNIE ZAPRASZAMYNAUULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..!!

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

WWIIOOSSEENNNNAA OODDNNOOWWAA SSKKÓÓRRYY PPEEPPTTYYDDAAMMII!!
Oriflame wprowadziło profesjonalną pielęgnację uzupełniającą
NovAge Proceuticals.

Jeśli twoja skóra jest zwiotczała i pojawiły się zmarszczki,
nadszedł czas na specjalne rozwiązanie, które przywróci skórze
młodzieńczą jędrność.

Z wiekiem, w wyniku zmian fizjologicznych oraz rozpadu kolagenu
i elastyny, skóra staje się cieńsza i mniej elastyczna. Proces ten
przyspiesza ekspozycja na zewnętrzne czynniki stresogenne, takie
jak promienie UV, palenie tytoniu i zanieczyszczenia.

Ampułki NovAge ProCeuticals Instant Peptide to tygodniowa
intensywna kuracja, zawierająca formułę specjalnie stworzoną, by ujędrniać i unosić skórę
w zaledwie 7 dni. Dwa aktywne składniki, roztwór wielopeptydowy i napinający składnik Tensor
Mesh, pomagają zwiększyć produkcję kolagenu i zmniejszyć widoczność zmarszczek,
jednocześnie natychmiastowo liftingując i ujędrniając powierzchnię skóry. Formuła ampułki
zapewnia określoną ilość składników aktywnych o dużej mocy, które przynoszą skórze korzyści
zarówno natychmiast, jak i w ciągu 7 dni. Tylko do końca maja cena promocyjna!

POWIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR.

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Rodzinny plan żywieniowy
Na portalu DietyNFZ dostępna jest darmowa aplikacja „Ro-
dzinny Plan Żywieniowy”, która pomoże ustalić zdrowe posiłki 
dla całej rodziny zaplanowane przez specjalistów.
„Rodzinny plan ży-
wieniowy” dostępny 
jest za darmo, dla 
każdego, na portalu 
DietyNFZ.Korzy-
stanie z apl ikacji 
jest bardzo proste. 
Wy s t a rc z y  z a lo-
gować się na stronie: 
https://diety.nfz.gov.
pl/, wybrać plan ro-
dzinny, podać listę 
osób, d la których 
chcemy przygotować 
posi łek i ok reś l ić 
wskazaną dla nich kaloryczność 
za pomocą kalkulatora BMI. 
Program umożliwia przygoto-
wanie przepisów i listy zakupów 
na 28 dni. „Rodzinny plan ży-
wieniowy” to rodzinny paszport 
do zdrowia!
Zasady żywienia opracowane 
na postawie diety DASH to re-
cepta na zdrowie dla nas i na-
szych bliskich. Jak jednak po-
łączyć indywidualne potrzeby 
żywieniowe wszystkich do-
mowników? Rodzinny plan ży-
wieniowy to innowacyjne roz-
wiązanie zapewniające zdrowe 
posiłki dla całej rodziny. Prze-
znaczony jest dla osób doro-
słych oraz dzieci i młodzieży 
w wieku od 4 do 17 lat.
Różnorodne produkty, ciekawe 
i smaczne dania, zaskakujące 
połączenia i nowe warianty 
klasycznych potraw sprawią, 
że wspólnie odkryjecie wiele 
now ych smaków. Zbi lan-
sowane posiłki dostarczą nie-

zbędnych składników odżyw-
czych w odpowiednich ilościach 
dla każdego członka rodziny.
Rodzinny plan żywieniowy 
to moż l iwość gotowan ia 
wspólnego, zdrowego posiłku 
dla całej rodziny i kształtowania 
prawidłowych nawyków ży-
wieniowych. Praktyczne i nie-
skomplikowane dania to także 
oszczędność czasu, którego tak 
nam brakuje.

Wspólny rodzinny 
jadłospis – jak go 

zbilansować? Zrobimy 
to za Ciebie!

Ważne jest zachowanie od-
powiedniego bilansu energe-
tycznego w każdym wieku. 
Nie trzeba jednak liczyć kalo-
ryczności potraw dla poszcze-
gólnych członków rodziny. Po 
wybraniu Rodzinnego planu 
żywieniowego wystarczy jed-
norazowo wprowadzić imiona 
członków rodziny, określić 

dla nich zapotrze-
bowanie energe-
tyczne za pomocą 
kalkulatora BMI 
– osobny jest dla 
dzieci i młodzieży 
w wieku od 4 do 
17 lat. Po zatwier-
dzeniu, wygene-
rowany zostanie 
jad łospis na 28 
dni. Pod każdym 
daniem znajduje 
się wskazówka jak 
procentowo po-

dzielić przygotowaną potrawę 
pomiędzy członków rodziny.
Zaplanujemy, co możecie 

wspólnie zjeść, a to ty 
zdecydujesz czy lubicie 
taką potrawę, jeśli nie 
wymienisz ją na inną 

w podobnej kaloryczności!
Można także wygenerować listę 
zakupów na żądany przedział 
czasowy. W tym celu należy 
zaznaczyć pierwszy i ostatni 
żądany dzień (podświetlamy 
na żółto). Na zaproponowanej 
l iście można oznaczyć po-
siadane już produkty przed po-
braniem listy zakupów.

 v Zespół Profilaktyki 
Zdrowotnej 

Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ  w Krakowie
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Dołącz do sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom!
Prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, sklep lub serwis rowerowy? Masz firmę zajmującą się przewozem 
osób lub plac parkingowy w pobliżu jednej z tras rowerowych sieci VeloMałopolska? A może jesteś właścicielem atrakcji 
chętnie odwiedzanej przez turystów? Sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, by dołączyć do Systemu Rekomendacji Miejsc 
Przyjaznych Rowerzystom. Nabór trwa do 31 maja.
Małopolska już kilka lat temu postawiła na turystykę rowerową. 
Pieniądze zainwestowane w budowę tras rowerowych VeloMało-
polska mogą pomóc w ożywieniu lokalnej gospodarki.  System Re-
komendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom gwarantuje turystom 
jednolite standardy usług i ułatwia podróżowanie. A dobre opinie 
rowerzystów zachęcą do przyjazdu kolejnych turystów – mówi 
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kto może się zgłosić?

Do udziału w systemie certyfikacji może zgłosić się każdy działający 
legalnie obiekt, który znajduje się w odległości nie większej niż 15 
km od jednej z tras rowerowych VeloMałopolska i zapewni: bez-
pieczny, nieodpłatny parking rowerowy, nieodpłatne udostępnianie 
narzędzi do podstawowych napraw rowerów, aktualną informację 
o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub 
sprzedaż części zamiennych do rowerów, informację o stronie in-
ternetowej narowery.visitmalopolska.pl udostępnioną w widocznym 
miejscu (np. hol, recepcja, bar, drzwi wejściowe).
Obiekty noclegowe muszą dodatkowo zapewnić: możliwość sko-
rzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę, bezpieczne i nieod-
płatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu.
Szczegółowe informacje o kryteriach znajdują się w Regulaminie 
współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych 
Rowerzystom oraz na stronie internetowej narowery.visitmalo-
polska.pl. 
Obecnie w Małopolsce działa 97 obiektów, które uzyskały certy-
fikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom.

Dlaczego warto posiadać certyfikat 
 Miejsca Przyjaznego Rowerzystom?

Obiekty posiadające certyfikat MPR są promowane na stronie in-
ternetowej poświęconej turystyce rowerowej w Małopolsce, w social 
mediach, na mapach rowerowych wydawanych przez Województwo 
Małopolskie i w publikacjach oraz innych materiałach promocyjnych 
(np. filmach prezentujących MPR przy poszczególnych trasach). 
To szansa na dodatkowych klientów i przewagę konkurencyjną.
Turystyka rowerowa w całej Europie jest znaczącym czynnikiem 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Turyści rowerowi to najczęściej 
osoby zamożne, które wydają w małych miejscowościach pieniądze, 
podtrzymują przy życiu atrakcje i przyczyniają się do rozwoju oraz 

zwiększania dobrobytu miejscowych społeczności, a nie zatruwają 
przy tym środowiska. Zgodnie z szacunkami Europejskiej Fede-
racji Cyklistów sektor „cycle industry” w UE to 655 tys. miejsc 
pracy, a roczne przychody z turystyki rowerowej to aż 44 mld euro. 
Dzienne wydatki turysty rowerowego w Niemczech czy Austrii to 
53-70 euro (dane z 2012 r.).
Dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach ruch rowerowy 
w 2020 r zdecydowanie przyspieszył. We wszystkich krajach od-
notowano wzrost zainteresowania turystyką rowerową -  to ekolo-
giczna i bezpieczna forma uprawiania turystyki – turyści podróżują 
w małych grupach i szukają mało zatłoczonych miejsc. Wszystko 
wskazuje więc na to, że dostosowanie oferty do potrzeb rowerzystów 
to dobry i przyszłościowy kierunek na rozwój swojego biznesu.

Jak się zgłosić?
Wszystkie informacje na temat Systemu Certyfikacji Miejsc Przy-
jaznych Rowerzystom znajdują się na stronie internetowej narowery.
visitmalopolska.pl.
Obiekty zainteresowane udziałem w Systemie i spełniające kryteria 
wskazane w Regulaminie współpracy w ramach Systemu Rekomen-
dacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom muszą wypełnić i przesłać 
elektroniczny formularz zgłoszeniowy do 31 maja 2021 r.

Najbardziej rowerowy region w kraju
Małopolska oferuje ok. 800 kilometrów tras rowerowych dostoso-
wanych do każdego rowerzysty, niezależnie od kondycji. Aż 600 
km powstało w ostatnich latach, 60% z nich to drogi odseparowane 
od ruchu samochodowego, pozostałe 40% to drogi o niskim natę-
żeniu ruchu samochodowego lub wygodne “szutrówki”. Do tego 
dochodzi ok. 3 tys. km szlaków rowerowych, w tym popularny 
Szlak wokół Tatr. Unikatowy na skalę Polską, realizowany przez 
Województwo Małopolskie, projekt budowy sieci regionalnych tras 
rowerowych o europejskim standardzie VeloMałopolska umożliwił 
długodystansowe wyprawy, połączył miasta i ułatwił bezpieczny 
dojazd na rowerze do szlaków rowerowych. W ramach projektu 
wybudowano już 550 km (docelowo 1000 km), a kolejne 250 jest 
w trakcie realizacji. Szczególnie uznaniem wśród rowerzystów cieszy 
się malownicza trasa VeloDunajec oraz Wiślana Trasa Rowerowa. 
W tegorocznym konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” naj-
ciekawszym szlakiem turystycznym została wspomniana wyżej 

trasa VeloDunajec. Znany bloger rowerowy – Szymon Nitka, uznał 
ją też za najpiękniejszą w Polsce.

E-usługa Historia Pojazdu
Czy auto (może też być motocykl lub inny pojazd) nie było kradzione, złomowane, czy 
nie ma przekręconego licznika – wszystko to możecie sprawdzić online. Za darmo, 
w kilka chwil i kliknięć, wchodząc na stronę historiapojazdu.gov.pl. W ten sposób 
„prześwietlicie” nie tylko pojazdy zarejestrowane w Polsce, ale i te z zagranicy.
Nie zastanawiaj się, sprawdź

Jeśli nie słyszeliście do tej pory 
o takiej możliwości, powin-
niście wiedzieć, że inni słyszeli 
i skorzystali!
- Tylko przez pierwsze trzy mie-
siące tego roku Polacy skorzystali 
z e-usługi Historia Pojazdu do-
kładnie 73 389 115 razy. Z czego 
tylko w marcu niemal 30 mi-
lionów. To zdecydowanie jedna 
z naszych najpopularniejszych 
e-usług – mówi minister Marek 
Zagórski, sekretarz stanu ds. 
cyfryzacji w Kancelarii Prezesa 
Rady Minist rów. - Otrzy-
mywane dzięki niej dane mogą 
pomóc w ocenie stanu tech-
nicznego pojazdu oraz potwier-
dzeniu wiarygodności oferty 
sprzedawcy – dodaje.
Co więc jest potrzebne, aby poznać 
całą prawdę o upatrzonym aucie?
• Numer rejestracyjny
• Numer VIN
• Data pierwszej rejestracji
Wszystkie te dane znajdziecie 
w m.in. w dowodzie rejestra-
cyjnym i karcie pojazdu. Uczciwy 
sprzedawca nie powinien mieć 
problemu z tym, aby je Wam 
przekazać.
Jeśli będziecie chcieli sprawdzić 
samochód, który nie jest jeszcze 
zarejestrowany w Polsce – po-
trzebny będzie też prof il za-
ufany. On także nic nie kosztuje 
i można go założyć w kilka chwil. 
Żeby Wam to ułatwić – przygo-
towaliśmy instruktaż.

Pełna kontrola
Załóżmy, że wybrane przez 
Was auto jest już zarejestrowane 
w naszym kraju. Dzięki naszej e-
-usłudze zdobędziecie informacje 
gromadzone od pierwszej reje-
stracji pojazdu w Polsce. Możecie 
sprawdzić m.in.:
• dane techniczne, takie jak po-

jemność i moc silnika czy rodzaj 
paliwa,

• terminy okresowych badań tech-
nicznych, które przechodził 
pojazd, w  tym wynik badania 
oraz informację czy posiada ak-
tualne badanie,

• informację o dodatkowych ba-
daniach technicznych,

• odczyt drogomierza zareje-
strowany podczas badań tech-
nicznych (Uwaga: w Centralnej 
Ewidencji Pojazdów gromadzi 
się informacje o odczycie dro-
gomierza począwszy od 2014 r.),

• odczyt drogomierza/y zare-
jestrowany podczas kontroli 
drogowej,

• informację, czy posiada ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie 
OC,

• informację o szkodzie istotnej 
(Uwaga: w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów dane o szkodzie 
istotnej gromadzi się od 1 marca 
2020 r.),

• liczbę właścicieli i współwła-
ścicieli oraz województwo 
rejestracji,

• czy pojazd nie jest oznaczony 
obecnie w bazie jako kradziony 
lub posiada informację o odna-

lezieniu pojazdu lub zakończeniu 
poszukiwań,

• informację dotyczącą daty zbycia 
pojazdu,

• informację, czy pojazd był wła-
snością firmy/organizacji, czy 
osoby prywatnej,

• informację czy pojazd był 
czasowo wycofany z ruchu i po-
nownie dopuszczony do ruchu 
po czasowym wycofaniu.

Wszystkie te dane pochodzą z Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów.

Zawsze do usług
Z jakich krajów - poza Polską 
- pochodzą auta, które możecie 
sprawdzić dzięki naszej e-usłudze? 
Z Niemiec, Francji, Słowenii, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji, 
Litwy, Łotwy, Estonii, ale i z m.in. 
USA i Kanady.
W przypadku pojazdów nieza-
rejestrowanych w naszym kraju, 
dzięki Historii Pojazdu, dowiecie 
się, czy auto nie było kradzione, zło-
mowane, czy nie ma przekręconego 
licznika, czy nie służyło jako tak-
sówka lub nie było zalane.

Informacje zaprezentowane 
w sekcji „Dane zagraniczne” po-
chodzą z systemów zewnętrznych 
i opierają się na danych uzyski-
wanych przez te systemy.
Tyle teorii. A jak korzystanie 
z naszej e-usług i w ygląda 
w praktyce?
Po pierwsze – trzeba wejść na 
stronę www.historiapojazdu.gov.pl. 
Będąc tam wpisujecie wspominane 
dane (numery rejestracyjny i VIN 
oraz datę pierwszej rejestracji). 
Jeśli auto nie jest zarejestrowane 
w Polsce, system poprosi Was o za-
logowanie się profilem zaufanym. 
Kilka chwil i gotowe.
Otrzymany raport można łatwo 
zapisać, a jeśli to konieczne - także 
wydrukować.
Z naszej e-usługi możecie ko-
rzystać siedem dni w tygodniu 
i 24h na dobę.
Dlatego zapamiętajcie ten adres: 
historiapojazdu.gov.pl. Decydując 
o kupnie nowego auta lub motoru 
koniecznie tam zaglądajcie.

 v gov.pl

Kolejna dotacja  
dla Ratuj Tenczyn
Z przyjemnością informujemy że projekt  "Śre-
dniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku 
Tenczyn" otrzymał w tym roku kolejną dotację. 
Kwotę 8 000 PLN stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 
przyznał Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.
Po dof inanso-
waniu z Gminy 
K r z e s z o w i c e 
w w ysokośc i 4 
300 PLN , projekt 
Średniowiecznej 
g r u p y  r e k o n -
strukcyjnej zamku 
Tenczyn uzyskał  
dotację w ramach 
programu "Me-
cenat Małopolski" w wyso-
kości 8 000 PLN. Dzięki do-
datkowym funduszom w nad-
chodzącym sezonie odbędzie 
się 10 występów średnio-
wiecznej grupy rekonstruk-

cyjnej przybliżającej zwie-
dzającym  wspaniałą historię 
zamku oraz dawne zwyczaje 
dworskie. 
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Jurajskie bezdroża - w końcu w słońcu! 

Były skałki i jaskinie, były wąwozy i malownicze widoki, ale przede 
wszystkim były też miejsca do pobawienia się swoimi terenówkami. 
Strome podjazdy pokazały, że małe autka niską masą deklasują te 
duże, bez zadyszki wspinając się na wszystkie podjazdy. 
Znane rozlewiska zmieniają czasami swój charakter i zawsze prze-
jezdne - w końcu potrafią uwięzić samochód w środku kałuży. Ale co 
najważniejsze, wszystkie załogi uśmiechnięte dojechały do końca, 
chociaż niestety niektórzy z drobnymi usterkami i pamiątkami. Cóż, 
w lesie bywa ciasno, a pochyłe trawersy bywają zdradliwe. Szczegól-
na ostrożność konieczna przez cały czas W najbliższy weekend druga 
część pętli północnej – o tym na naszym Facebooku. . 

Daleko po traktor
Natomiast na gorąco dodam krótki opis akcji ratunkowej 
z ostatniej nocy – jako przestrogę dla początkujących mi-
łośników offroadu. Poniedziałek wieczór, leje deszcz go-
dzina 22.00 - telefon do 16 Kilo Błota z prośbą o pomoc. 
Cóż, sprawdzimy co da się zrobić. Na miejscu okazuje się, że głęboko 
w lesie, w bagnistym brzegu rzeki stoją dwa utopione samochody. Wozy 
z wyciągarką akurat mamy na serwisie. Udało się zorganizować traktor 
4x4. Mimo makabrycznie ciasnego dojazdu dojechaliśmy, ale brakuje lin. 
Potrzebne kilkadziesiąt metrów. Udało się wyjąć Terrano, ale pickup Mit-
subishi naprawdę siedzi głęboko, dodatkowo klinując się o drzewo.

Powiązane wszystko, co dało się zorganizować. Samochód podkopany 
szpadlami z każdej strony, żeby było lżej. Niestety najsłabsze liny szybko 
się weryfikują. Grunt bardzo niestabilny, traktor kopie doły pod kołami, 
bliżej nie ma szans podjechać. Czas leci, lin ubywa. Ciągle pada deszcz, 
mija pierwsza w nocy, samochód wyszedł może metr, a jutro rano do 
pracy. W końcu nie ma już czym holować, zapada decyzja, że trzeba wró-
cić rano z jeszcze lepszym wyposażeniem. Akcja trwa w chwili pisania 
artykułu. Dlatego pamiętajcie, żeby szczególnie na krótkich przejażdż-
kach wieczorem dwa razy się zastanowićgdzie wjeżdżacie, szczególnie 
gdy z wyposażenia ratunkowego w bagażniku jest tylko lina i szekla ;-)

Do zobaczenia w błocie ;-)

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Kwiecień zakończyliśmy wyjazdem północnymi szlakami - Jurajskie Bezdroża. Pogoda dopisała aż za bardzo, po-
nieważ prażące słońce wspomagane silnym wiatrem szybko i skutecznie osuszyło odsłonięte fragmenty trasy.
Dzień minął nam bardzo szybko pod znakiem znakomitej zabawy oraz zwiedzania i podziwiania Jury. 
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Wiosenne mycie elewacji czas start!
W miarę upływu czasu typowa elewacja wykończona cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w naturalny sposób 
pokrywa się cząsteczkami brudu i traci swój urok. Dlatego co pewien czas warto ją umyć, zwłaszcza po zimie, podczas 
której nagromadziły się na niej liczne zabrudzenia pochodzące z opadów śniegu i deszczu.
Regularne dbanie o fasadę zabezpiecza przed powstawaniem 
trudnych do usunięcia zabrudzeń i rozwojem mikroorganizmów. 
Jeśli tynk nie jest spękany, wystarczy umycie ścian. To, jak często 
powinniśmy to robić zależy od podatności na zabrudzenia, która 
bywa różna w zależności od rodzaju tynku, jego nasiąkliwości, 
a także warunków, w jakich elewacja jest użytkowana. Budynki 
usytuowane przy ruchliwej ulicy lub na obszarach przemysłowych 
będą brudzić się szybciej. 
Czyszczenie ścian nie należy do skomplikowanych zabiegów, 
dlatego w przypadku niskiej zabudowy przy odrobinie chęci i czasu, 
z powodzeniem można to zrobić samemu.

Jak usunąć zabrudzenia z elewacji?
Do czyszczenia powierzchni ścian wykończonych farbą dysper-
syjną warto zastosować specjalny preparat przeznaczony do mycia 
fasad, jak np. Baumit ReClean, który poradzi sobie z zabrudze-
niami takimi jak kurz, sadza czy zatłuszczenia i zapewni elewacji 
odpowiednią pielęgnację. 
Detergent można aplikować ręcznie za pomocą wałka, choć przy 
większych powierzchniach powszechnie stosuje się myjki ciśnie-
niowe lub inne urządzenia natryskowe, bo tak jest prościej i szybciej. 
Bez względu na to, jakim środkiem zdecydujemy się umyć elewację, 
przed przystąpieniem do prac warto wcześniej wykonać próbę na 
niewielkim, mało widocznym fragmencie. Choćby po to, by skon-
trolować, czy ciśnienie ustawione w myjce nie jest zbyt wysokie i nie 
spowoduje uszkodzenia elewacji. Jeśli test wypadnie pomyślnie, 
możemy przystąpić do działania. 
– Zanim cokolwiek zaczniemy robić zadbajmy o swoje bez-
pieczeństwo. Włóżmy rękawiczki i okulary ochronne, a przy 
aplikacji środków do usuwania glonów i porostów przyda się 
również maseczka – przypomina Tomasz Jarzyna, Product Ma-
nager w firmie Baumit i kontynuuje: – Pamiętajmy, by mycie 
elewacji rozpocząć od góry. W przeciwnym razie zabrudzenia 
będą spływały po uprzednio wyczyszczonej powierzchni. Ele-
wację pokrytą środkiem czyszczącym należy pozostawić na kilka 
minut, aby umożliwić rozpoczęcie jego działania. W miejscach 
występowania silnych zabrudzeń preparat trzeba będzie na-
nieść kilkukrotnie i wspomóc czyszczenie szorując delikatnie 
powierzchnię szczotką. Na koniec wystarczy spłukać środek 
czyszczący letnią wodą – pod niewielkim ciśnieniem.

Zielone wykwity na elewacji
Niestety nie wszystkie zabrudzenia dają się łatwo usunąć – szcze-
gólnie, jeśli odpowiedzialne są za nie mikroorganizmy. Zaziele-
nienia powierzchni to znak, że na elewacji zadomowiły się glony 
i porosty, które nie tylko szpecą ściany, lecz również mogą stanowić 
zagrożenie dla ich stanu technicznego. Jak się zatem pozbyć tych 
niepożądanych „lokatorów”? 
– Jednym z polecanych sposobów na usunięcie zielonych na-
lotów z powierzchni ścian jest zastosowanie środka do usu-
wania grzybów i alg, takiego jak np. Baumit FungoFluid, a na-
stępnie przemalowanie elewacji farbą zawierającą nowoczesne, 
bezpieczne (bo zamknięte w kapsułkach) biocydy, zapobie-
gające kolejnym atakom mikroorganizmów w przyszłości – wy-
jaśnia Tomasz Jarzyna. – Decydując się na czyszczenie elewacji 
należy pamiętać, że w trakcie aplikacji środków czyszczących 
i schnięcia elewacji temperatura powietrza i podłoża powinna 
być wyższa niż +5°C – kończy ekspert firmy Baumit.
Jak dbasz, tak masz! – mówi polskie porzekadło, które w przy-
padku stanu i wyglądu budynków również się sprawdza. Jeśli chcemy 
cieszyć się piękną elewacją przez długi czas, powinniśmy nie tylko 
stosować środki zabezpieczające, ale także okresowo czyścić ele-
wację, ponieważ siły natury są nieubłagalne. Warto o tym pamiętać 
i planować z wyprzedzeniem takie prace.

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE

▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE

▪ ŻALUZJE PLISOWANE

▪ OGRODY ZIMOWE

▪ MOSKITIERY

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

Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa,  
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,  

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

DO SPRZEDANIA  
dom 300 m kw.  

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

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-rolna o pow. 20 

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

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

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

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

w pobliżu firmy "Blachprofil". 

Cena: 870 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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. 

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. 
Działka położona jest przy 

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

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana o 

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

Cena: 169 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
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  
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  
piękna, widokowa,  

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

gm. Krzeszowice. 
Cena: 450 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana o pow. 32 a  

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

Cena: 99 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka 42 a w Balicach, pod 

usługi, zakład produkcyjny, maszt 
telekomunikacyjny. Działka 

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

Cena: 1.378 tys. PLN..

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

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

DO SPRZEDANIA  
działka usługowo - budowlana  

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

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 90 m kw plus budynki 

gospodarcze, działka 13 a. 
Cena: 260 tys. zł.

DO SPRZEDANIA  
 budynek w stanie surowym  

w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 
każda po ok. 220-240 m kw.  

Działka 13 a.
Cena: 580 tys. PLN.

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

mieszkalną. 

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 90 m kw w Krzeszowicach, działka 78 a. Cena: 970 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
3. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
4. Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
5. Dom 90 m kw w Morawicy, działka 13 a. Cena: 260 tys. PLN. 
6. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
7. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
8. 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
9. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
10. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
11. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
12. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej.  

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

20. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
21. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice.  

Nowa cena: 59 tys. PLN.
22. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu.  

Cena: 210 tys. PLN.
23. Działka budowlana 30 a w Morawicy. Nowa cena: 169 tys. PLN.
24. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
25. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 163 tys. PLN.

26. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
27. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
28. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
29. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

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

Nowa cena: 119 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
31. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 

każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
32. 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
33. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice. Cena: 580 tys zł.

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.  
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 

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. 

DO SPRZEDANIA 
malowniczo położona, widokowa 
działka budowlana 15 a w Łazach, 

gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Nowa cena: 119 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 270 m kw. plus stodoła  

w pięknym miejscu w Baczynie, 
działka  12 a..

Cena: 530 tys. PLN.

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

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
działka usługowa 50 a,  

w Siedlcu, gm. Krzeszowice.. 
Cena: 580 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

TRZEBINIA

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

QLTURALNY WARZYWNIAK  -  Baw się z nami - warzywami
 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, firma 
Eneris oraz ZGOK Chrzanów zapraszają na czwartą edycję Qltu-
ralnego warzywniaka, która odbędzie się 21 maja o godzinie 11.00 
na pasażu za MOKSiR.
Podczas tegorocznej edycji przygotowaliśmy prawdziwą gratkę 
dla miłośników domowej ekologii. Wspólnie z firmą Eneris podczas 
warsztatów będziemy tworzyć domowe kompostowniki. Nasze 
warzywne kręgi znów zakwitną bujną zielenią. Dzieci z zaprzyjaź-
nionych przedszkoli i szkól jak co roku własnymi rękami będą siać 
warzywa. Kontynuujemy także akcję „Zobacz co ze mnie wyrośnie”, 
która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem podczas Dnia Ziemi. 
Zapraszamy także na projekcję krótkiego filmiku  o tematyce ekolo-
gicznej, po którym uczestnicy seansu otrzymają drobne upominki.

Niespodzianka dla mamy - Dzień Mamy z MOKSiR
Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie, zaprasza 26 maja o godzinie 16.00, wszystkie dzieci 
ze swoimi mamami na deptak przed Domem Kultury. Będziecie 
mogli zrobić samodzielnie prezent – niespodziankę dla swojej mamy. 
Całość umilą występy sekcji wokalnych działających w  MOKSiR, które 
zaprezentują swoje talenty śpiewając piosenki dla mam.
Podczas warsztatów dzieci ozdobią donice i samodzielnie wsadzą 
kwiatki, które będą kwitły dla mamy. Dodatkowo o godz. 16.00 na 
kanale wideo na YouTube wyemitowany zostanie koncert „Dla Ciebie 
Mamo” w wykonaniu uczestników sekcji artystycznych MOKSiR. 
Zachęcamy zatem do odwiedzenia nas osobiście oraz do obejrzenia 
koncertu w Internecie.

W dniu 27 maja 2021 r. do miejscowości Jerzmanowice przyjeżdża mammobus, w którym 
w godzinach od 14.00 do 16.00 będzie można wykonać mammografię.
Warto się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu 58 32 57 602, 58 32 57 605. Można 
również przyjść w dniu badania, ale trzeba pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące 
nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania 
badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest 
bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamiesz-
kania pacjentki.  

www.jerzmanowice-przeginia.pl
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"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.

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

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

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

www.schroniskopsiepole.pl

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

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

BAGIRA
Piękna, wrażliwa i dojrzała sunia. Pogodna, uległa, serdecznie nastawiona do ludzi i innych psów. 
Reakcji na koty nie znamy. Została znaleziona w lesie. Nie wiadomo jak się tam znalazła. Była bardzo 
chuda i wycieńczona, miała sporych rozmiarów guza na listwie mlecznej, która została u nas w ca-
łości usunięta. Bagira ma około 5-6 lat, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, steryli-
zacja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii 
(okolice Krakowa). Wierzymy, że znajdzie się ktoś, kto pokocha tę wspaniałą sunię, a ona odwdzięczy 
się miłością na całe życie. Tel. 783553197.

ARGO
Miły i serdeczny w stosunku do ludzi, aczkolwiek do obcych podchodzi z delikatną rezerwą. 
Stonowany, trochę zamknięty w sobie. Kulenie się na gwałtownie podniesioną rękę i głos może 
świadczyć o tym, że był bity. Bardzo posłuszny i inteligentny. Inne psy ignoruje, ale niepokój wpro-
wadzają w nim małe szczekacze. Duże samce traktuje wybiórczo, z suczkami nie ma problemu, 
reakcji na koty i dzieci nie znamy. Ceni sobie spokój, uwielbia spacery, pięknie chodzi na smyczy, 
bezproblemowo przyjmuje wszelkie zabiegi pielęgnacyjne. Argo ma około 4-5 lat, waży 45 kg. 
Jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na odpowiedzialny i świadomy 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Dom, w którym 
będzie traktowany jak członek rodziny. Tel. 783553197. 

Starszy, wyjątkowy pies szuka domu
Dinuś to piękny psiak w typie owczarka nie-
mieckiego, ma około 12-13 lat. Zestarzał się 
i “zepsuł”, stał się niepotrzebny. 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 
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 rozbity i zdezorientowany. Obecnie 
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 po-
trzebuje ludzkiego towarzystwa i opieki, tęskni za bliskością. Dino dobrze 
reaguje na inne psiaki. To wspaniały, dorodny, wierny pies, który czeka na 
nową rodzinę. Dla starego owczarka wilgoć, chłód i przede wszystkim brak 
swojego pana, to najgorsze co mogło go spotkać za wierną, oddaną służbę. 
Prosimy – podaruj Dinusiowi dom, nie pozwól by dłużej czekał na człowieka 
za schroniskowym murem!

Tel. 793 993 779

WAFEL
Trafił do nas dosłownie spod płotu, gdzie koczował dwa tygodnie nie ruszając się z miejsca. Nie 
wiadomo jak się tam znalazł. Czy przyszedł sam, czy może ktoś mu "pomógł"? Było to zimą, 
a w okolicy nie było suczki z cieczką. Wafel to dojrzały, ustatkowany psi dżentelmen. Serdeczny 
do ludzi i innych psów. Nie szuka konfliktów, a raczej w kontakcie z dominującym psem potrafi 
inteligentnie się wycofać. Fajny, miły, spokojny pies. Ma około 8 lat, waży 13 kg, jest przygotowany 
do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym 
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Otworzy ktoś serce i drzwi do swojego domu 
dla tego przemiłego psiaka? Tel. 783553197.

KAMILKA
Kamilka przez długi czas błąkała się po ulicach, nikt jej nie szukał. Sunia była w zdecydowanie złej 
formie, do schroniska trafiła wycieńczona. Leżała przy drodze, nie miała siły się ruszyć. Obecnie 
ma się dobrze. Kamilka to starsza sunia, ma minimum 12 lat, waży 30 kg. To spokojna starsza pani, 
która potrzebuje ciepłego domu. W schronisku czuje się bardzo samotna. Sunia potrafi chodzić na 
smyczy, nie kojarzy się jej już ona z łańcuchem. Dla Kamilki wskazane są niedługie, niezbyt for-
sowne spacery. Suczka ma komplet szczepień, została odrobaczona i odpchlona, jest zaczipowana 
i wysterylizowana, otrzymuje karmę wspomagającą pracę wątroby. Kamilka potrzebuje trochę 
czasu na adaptację, a odwdzięczy się całym sercem za okazane dobro. Bardzo prosimy o dom dla 
Kamilki.Tel: 793 993 779.

VIDAM
Vidam to trochę kudłaty, trochę puchaty psiak, bardzo grzeczny i spokojny. Waży 14 kg, ma ok. 7-8 
lat. Na początku Vidamek był trochę ostrożny w kontakcie z opiekunami, ale to miły i bardzo przy-
jazny, kontaktowy zwierzak, który po prostu potrzebuje trochę czasu, by zaufać człowiekowi. Do 
opiekunów jest przyjazny, nie nachalny. Psiak długo nie miał domu, nauczył się chronić swą miskę 
przed innymi pieskami, ale tylko psami. W stosunku do opiekunów zachowuje się super. Viduś po-
trafi chodzić na smyczy, jest bardzo posłuszny. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony, zaczipowany i wykastrowany. Prosimy o dobry dom dla 
Vidamka. Bardzo prosimy o szansę... Tel. 793 993 779.

SZAMPNAN
Szampanek to nieduży, spokojny piesek, waży około 16 kg, większy już nie będzie. Psiak błąkał się 
bez opieki, podchodził pod domy w poszukiwaniu jedzenia. Teraz jest u nas i szukamy dla niego 
nowej rodziny. Obecnie gdy Szampan kogoś polubi, jego mordka i ogon cieszą się tak bardzo, że aż 
trudno uwierzyć, jak wystraszony był wcześniej. Psiak coraz ładniej chodzi na smyczy, zaprzyjaźnił 
się z opiekunami w schronisku i wierzymy, że w nowym domu też szybko przekona się do człowieka. 
Psiak potrzebuje trochę czasu na adaptację, a wtedy na pewno stanie się wspaniałym towarzyszem. 
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony, zaczi-
powany i wykastrowany.Bardzo prosimy o szansę i nowy, dobry, troskliwy dom dla Szampanka.Tel. 
793 993 779. 
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

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

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

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

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

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

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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

BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

poznaj ofertę 
dla firm
•  kredyty na inwestycje

•  kredyty obrotowe

•  karty kredytowe

•  profesjonalna i szybka obsługa

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.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, %  12 258 98 13
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

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


