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Wyprawka szkolna w dobie  
pandemii. O czym trzeba pamiętać?

Nauka stacjonarna, zdalna w domu, a może hybrydowa – przez pan-
demię świat stanął na głowie, a wraz z nim m.in. system edukacji.  
1 września zbliża się jednak wielkimi krokami, a to oznacza ko-
nieczność skompletowania szkolnej wyprawki. Jak przygotować 
dziecko do nowego roku szkolnego, kiedy nie mamy pewności, jak 
będzie wyglądał? Już podpowiadamy!
Doświadczenia ubiegłego roku 
szkolnego zburzyły dobrze 
znany wzór przygotowań do po-
wrotu do szkoły. Komputery, 
biurka i wygodne krzesła stały 
się – obok podręczników i ze-
szytów ćwiczeń – podstawową 

potrzebą uczniów w Polsce i na 
świecie. Za to plecaki, galowe 
ubrania czy nawet buty sportowe 
poszły w odstawkę. – Komple-
tując szkolną wyprawkę warto 
kierować się rozsądkiem i od-
sunąć na bok przyzwyczajenia. 

Przyk ładowo przed wizytą 
w sklepie sprawdźmy najpierw, 
czy musimy kupować nowy tor-
nister dla naszego ucznia – może 
ten poprzedni wcale nie uległ 
zniszczeniu. Co ważne, jeśli 

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!
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ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

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

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

DO SPRZEDANIA
domwPaczółtowicach

o pow. ok. 120mkwwzabudowie bliźniaczej
wraz ze stodołą ok. 60mkw

nadziałce 10a.
Cena: 225 tys.PLN.

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
ładnaDZIAŁKAopow.43a
wRUDNIEk.TENCZYNKA

(4/5 powierzchni - terenymieszkaniowe, 1/5 - zieleń nieurządzona)

Regularny kształt, obok lasu.
Cena:236tys.PLN.

tel. 796 351 499

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. 

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł
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z jakiegoś powodu zmienimy 
zdanie, możemy kupić go 
nieco później, po bardzo oka-
zyjnej cenie, gdy sklepy zaczną 
organizować posezonowe 
wyprzedaże – radzi stylistka 
związana z marką KiK.

Wygodnie i ładnie
Nieco inaczej sprawa wygląda 
z ubraniami – zarówno tymi 
na co dzień, jak i strojami na 
WF czy pozalekcyjne zajęcia 
sportowe. – Tutaj sprawa jest 
prosta: jeśli dziecko wyrosło ze 
swoich zeszłorocznych butów 
i ubrań, trzeba kupić nowe 
i kropka. Warto postawić na 
takie, które będą na tyle wy-
godne i niekrępujące ruchów, 
by dziecko czuło się w nich 
dobrze rów nież w domu. 
W sklepach nie brakuje ko-
lekcji ubrań dla dzieci, które 
są wygodne, a przy tym ładne 
i niedrogie – przypomina eks-
pertka KiK.
Niech nasz uczeń sam wy-
bierze sobie t-shirty, skarpetki 
czy spodnie, oczywiście pod 
czujnym okiem „kontrolera 
jakości”, czyli rodzica. Nowy 
rok szkolny to stres dla każdego 
dziecka, w tak niepewnych 
czasach tym bardziej, więc po-
starajmy się, by przygotowania 
do niego były dla malucha jak 
najprzyjemniejsze i potrak-
towane poważnie.

Przebieranie w przyborach
Kiedy już zadbamy o odpo-
wiednią garderobę, czas na to, 
co prostsze i (chyba) najprzy-
jemniejsze w całym szykowaniu 

się do pójścia albo powrotu do 
szkoły: kompletowanie przy-
borów. – W sklepach możemy 
znaleźć duży wybór przyborów 
szkolnych – od temperówek, 
przez kredki oraz flamastry, 
aż po piórniki – kosztują nie-
rzadko dosłownie grosze lub 
kilka-kilkanaście złotych, 
ale przede wszystkim mają 
jedną ogromną zaletę – przy-
dadzą się w każdym modelu 
nauki, także w domu. O ile 
nie możemy mieć pewności, 
jak często w nadchodzącym 
roku szkolnym uczeń sięgnie 
po plecak lub strój na WF, 
o tyle istnieje ogromna szansa, 
że użyje długopisów, ołówków 
czy flamastrów, by robić no-
tatki, zakreślać ważne frag-
menty lub rozwiązywać za-
dania – podpowiada ekspertka 
marki KiK. 
Jeśli tylko możemy sobie na 
to pozwolić, dajmy dziecku 
nieco zaszaleć. Niech do pod-
stawowej wyprawki dobierze 
sobie kilka drobiazgów, które 

mu się spodobały. Śliczne, 
pachnące gumki do mazania 
(które najpewniej ostatecznie 
posłużą do zabawy), kolorowe 
okładki na zeszyty, odblaskowe 
naklejki, linijki z brokatem to 
niekosztowne dodatki, które na 
pewno umilą maluchowi naukę 
albo dadzą od niej odrobinę 
wytchnienia…

Bezcenna emocjonalna 
wyprawka

Na koniec pozostaje naj-
ważniejszy „element” wy-
posażenia dziecka – miłość 
i wsparcie (Skoro daliśmy radę 
w ubiegłym roku, w tym pora-
dzimy sobie na pewno!), czyli 
emocjonalna wyprawka dla 
naszego ucznia. No i mała bu-
teleczka pysznie pachnącego 
płynu odkażającego albo mydła 
– nigdy nie wiadomo, kiedy 
przyda się w tych szalonych 
czasach…
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Wyprawka szkolna w dobie  
pandemii. O czym trzeba pamiętać?

Zdjęcie - utrwalony w kadrze ułamek chwili, a tak dużo opowiada
Na początku września odbędzie się promocja nowej tenczyńskiej publikacji. Tym razem będzie to album dawnych fotografii. W kilku rozdziałach zaprezentowane zostały 
obrazy pokazujące codzienność oraz odświętność społeczności, która dwa lata temu obchodziła swoje 700-lecie. Fotografia nie liczy sobie aż tyle wieków, jest dużo młodsza,  
ale prezentacja kilku dekad z życia wsi oraz rodzin, to wszak niemało. 
Aby nie być posądzonym o samochwalstwo, 
pozwolę sobie na przytoczenie tylko dwóch 
recenzji z sześciu, które otrzymałam, po-
nieważ w całości nie zmieściły się w na 
ostatniej stronie książki, a zawierają mądre 
słowa i bogatą treść.

„Zbierać fotografie – to zbierać świat – 
to znamienne motto Susan Sontag przy-
chodzi mi na myśl za każdym razem, kiedy 
oglądam stare zdjęcia. Zebrane przez Annę 
Łukasik fotograf ie ukazują fragment 
świata, szczególnie ważny dla lokalnej spo-
łeczności. Tematyczny układ zdjęć pozwala 
w pełni zetknąć się z historią opowiedzianą 
poprzez fotografię, a także – co istotne 
– trwale zapisaną w sposób wizualny. 
Aspekt zachowania pamięci o miejscach  
i ludziach jawi się w tym wypadku jako 
fundamentalny cel niniejszego opraco-
wania. Dawniej za pomocą fotografii 
utrwalano jedynie ważne momenty w życiu 
człowieka, jego dobytek, tradycje, pracę, 
a także ulotne sceny z życia codziennego. 
Pomimo niedoskonałości technicznej ów-
czesnych metod fotograficznych dbano, 
aby kadr w pełni odzwierciedlał dokumen-
towaną chwilę. Rejestrowano wzniosłe mo-
menty życia wierząc, że maleńkie zdjęcie 
jest czymś co pozostanie.
Przeglądając karty albumu „Tenczynek 
na starej fotografii” mamy okazję spotkać 
się z przeszłością i odkrywać zapomniane 
historie”.

Kamil Kłeczek, historyk sztuki

„Album Tenczynek na starej fotografii, 
opracowany przez panią Annę Łu-
kasik, to rezultat wielkiego trudu i pasji. 
Autorce udało się pozyskać fotografie 
z rodzinnych zbiorów od 137 darczyńców. 
Każde zdjęcie to oddzielna opowieść 
o życiu przedstawionych postaci, które 
zostawiły cząstkę siebie w tenczyńskiej 
wspólnocie. Osobiste historie, o których 

opowiadają zdjęcia, składają się na foto-
graficzny szkic do portretu zbiorowości. 
Ten wizerunek tworzą zarówno zwra-
cające uwagę, zmieniające się w czasie 
szczegóły dotyczące ubiorów, uczesań, wy-
glądu budynków i wnętrz, wykonywanej 
pracy, narzędzi, sposobów świętowania  
i spędzania wolnego czasu, kataklizmów, 
krajobrazu, jak i kulturowe konteksty 
owych przekazywanych obrazem historii, 
zaprezentowane w stuletniej perspektywie. 
Fotografie postaci w mundurach różnych 
armii, w obozowych pasiakach, w uni-
formach służb publicznych i korporacji za-
wodowych (kolejarzy, górników strażaków, 
strażników leśnych, medyków, harcerzy) 
to znaki tego, jak Wielka Historia mody-
fikowała indywidualne losy tenczynian 
i zmieniała obraz życia całej wspólnoty. 
Album Tenczynek na starej fotografii  
to zarówno dokumentacyjny zapis pamięci, 
jaki i ważna lekcja tożsamości dla współ-
czesnych, związanych z tym miejscem. 
Przeglądam tę publikację z ogromnym 
zaciekawieniem”.

Andrzej Dudek (mieszkaniec Tenczynka 
w latach 1957-1983)

Na zakończenie dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tego 
albumu, ludziom, którzy przyjęli mnie 
pod swój dach i przekazali cząstkę siebie 
oraz udostępnili wspomnienia o swoich 
bliskich. Nie wszystkie osoby udało mi 
się odwiedzić, ale pandemia Covid 19 
pokrzyżowała wiele planów. Ponadto nie 
wszystkie warte uwagi zdjęcia mogły się 
zmieścić w albumie, ponieważ projekt 
przewidywał tylko 144 strony zapełnione 
zdjęciami. Przepraszam, jeśli kogoś po-
minęłam, ale wśród 3 tysięcy zdjęć, które 
udało mi się zgromadzić - mogło umknąć 
coś wartościowego i ważnego.
Należy wspomnieć, że Publikacja współfi-
nansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach projektu grantowego reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.

 v Anna Łukasik 
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Sukces I edycji Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego  
im. Moniki Swarowskiej–Walawskiej (KRZESZOWICE 2021)  

– o śpiewie płynącym prosto z serca... Vissi d'arte vissi d'amore
20 lipca zakończyliśmy pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego im. Moniki Swarowskiej – Walawskiej. Mimo, 
że dzień ten przechodzi już do historii – naszej lokalnej i ale i szerszej – wszak wydarzenie miało zasięg i rangę międzynarodową. 
Wydarzenie było organizowane we współpracy Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC  z Tenczynka, ze 
stowarzyszeniem norweskim -  Polsk-Norsk Kulturforening SAMHOLD  z Oslo. Cieszymy się, że Konkurs i Festiwal będzie mógł na 
stałe wpisać się w życie kulturalne Krzeszowic, Tenczynka, Krakowa i okolic, a przede wszystkim, że będzie to wydarzenie oddające 
hołd i niejako przedłużającemu dorobek artystyczny i pedagogiczny tak wielkiej artystki jaką była Monika Swarowska-Walawska. 
To bardzo ważne, pierwsze takie wydarzenie w naszej okolicy 
– dające szansę rozwoju osób pasjonujących się muzyką. Osób 
chcących spróbować swoich sił w konkursie – jak i indywidu-
alnych i zespołowych warsztatach wokalnych zwieńczonych 
koncertami. Każdy, kto dołączył do projektu wie, że znajdzie 
się tam miejsce dla każdego – w myśl idei integracji wokalnych 
stworzonych w 2017 r. przez Krzysztofa Aureliusza Łuczyń-
skiego – tenora Den Norske Opera w Oslo, tenczynianina jed-
noczącego ludzi poprzez śpiew a przede wszystkim Dyrektora 
Artystycznego wydarzenia. Warto nadmienić, że bez niego 
Festiwal jak i pozostałe inicjatywy nie mogłyby mieć miejsca – 
jego ogromny wkład organizatorski oraz finansowy pozwala rok 
rocznie na organizacje kulturalnych przedsięwzięć z udziałem 
wspaniałych artystów solistów światowych scen operowych. 
Tylko w tegorocznej edycji Festiwalu wzięli udział artyści tacy 
jak:  prof. dr hab. Jadwiga Rappe, prof. dr hab. Agata Kobierska 
, dr Miranda Exner (jury konkursowe), a także Julia Iwasz-
kiewicz, dr Monika Świostek, prof. Rafał Majzner, Dorota 
Dobrolińska -Struck, dr Katarzyna Haras, dr Jadwiga Po-
strożna, Joanna Petryka – Wawrowska, dr Karin Wiktor-Ka-
łucka, Krzysztof Aureliusz Łuczyński oraz Hubert Walawski 
(syn patronki Festiwalu). 
Podczas koncertów występowali również rokujący uczestnicy 
warsztatów w wykonaniach solowych i ensamblowych, zespół 
integracji wokalnych oraz mini orkiestra festiwalowa pod dy-
rekcją Mieczysława Smydy. Nie sposób nie wspomnieć o na-
szych pianistach – Katarzynie Starzyckiej , Mateuszowi Lasa-
towiczowi oraz dyrygentach chóralnych – Małgorzacie Langer 
– Król i Maksymilianowi Żelaznemu. Bardzo miło było nam 
gościć uczestników będących członkami chóru Klaster z Zabrza 
- działającego pod przewodnictwem prezesa Marcina Łuczaka 
oraz Justyny Dziumy – założycielki portalu chórtownia skupia-
jącego chóry z całej Polski ale i zza granicy; którzy to również 
dołączyli do zespołu integracji wokalnych. 
Podczas Festiwalu odbyło się 5 koncertów – w Auli Florianka 
we współpracy z Akademią Muzyczną w  Krakowie, w Klasz-
torze w Alwerni – we współpracy z SOK Alwernia oraz oo. 
Bernardynami, w Kościele w Woli Filipowskiej – we współ-
pracy z Zamkiem Tenczyn ( koncert przeniesiony ze względu 
na warunki atmosferyczne), w Bazylice św Floriana w Kra-
kowie oraz Filharmonii Krakowskiej im. K Szymanowskiego. 
Nie zabrakło świetnych wykonań najpiękniejszych dzieł kom-
pozytorów takich jak Rachmaninov, Greig, Puccini, Verdi, 
Czajkowski, Morricone, Bizet, Gjeilo, Mascagni, Mozart czy 
Offenbach. 
Festiwal powstał z corocznie odbywających się warsztatów 
wokalnych – jednak odświeżeniem formuły była organizacji 
konkursu wokalnego przy Festiwalu który cieszył się niemałym 
zainteresowaniem, gdyż do wokalnych zmagań zgłosiło się 
niemal 170 osób z różnych krajów świata. Konkurs składał 
się z 3 etapów, gdzie pierwszy był eliminacjami on-line. Ko-
lejne przesłuchania odbywały się w Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach dzięki 
uprzejmości rady pedagogicznej na czele z Dyrektorem Jerzym 
Suruło. 
W tym miejscu pragniemy również jednocześnie podziękować 
pracownikom szkoły, którzy wykazali ogromne zaangażo-
wanie we wsparcie przesłuchań konkursowych oraz warsz-
tatów odbywających się w szkole, w której to odbył się również 
koncert laureatów konkursu ( 11.07.2021), będący jednocześnie 
otwarciem festiwalu. Osób wspierających Festiwal było wielu 
i nie sposób wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, na-
tomiast szczególne podziękowania należą się Krzysztofowi 
Nowakowi za pomoc logistyczną, Karin Kałuckiej za prowa-
dzenie Koncertów, Mail Molczyk za prowadzenie koncertów, 
Joannie Grandys, Karinie Krychun, Aleksandrze Gorgoń za 
koordynację biura Konkursowego oraz ścisłemu zarządowi 
Festiwalowemu – Irenie Cieślak, Dorocie Danek oraz jeszcze 
raz – ogromne podziękowania dla osoby bez której Festiwal 
by się nie odbył – dla Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego.
Dziękujemy również Małgorzacie Winiarskiej, Marianowi 
Lewickiemu oraz Izabeli Kasprolewicz za fotorelację, oraz 
Grzegorzowi Żbikowi i Torstenowi Struck za rejestrację video 
koncertów.

SERDECZNE GRATULACJE DLA LAUREATÓW:
kat. 1

• II miejsce - Stolinska Gabriela, Dzieńska Aleksandra
• III miejsce - Iwański Julian

kat. 2
I miejsce - Raczkowski Szymon
II miejsce - Kwiecień Patrycja
III miejsce - Blanik Aleksandra

kat. 3
I miejsce - Trojak Paweł
II miejsce - Janicki Michał
III miejsce - Marta Mika

A także laureatom nagród specjalnych:
• za najlepsze wykonaniu utworu z repertuaru Moniki 

Swarowskiej-Walawskiej: Aleksandra Blanik  oraz Pa-
trycja Kwiecień 

• nagroda Opery Krakowskiej – Paweł Trojak
• za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora 

przez cudzoziemca – Tamai Yuuki, Zheng Huijan
• udział w projekcie Filharmonii Krakowskiej -  

Dominika Kościelniak, Michał Janicki
• udział w projekcie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 

- Szymon Raczkowski, Marta Mika
• dla najlepszego akompaniatora – Katarzyna Starzycka
• dla najmłodszego uczestnika – Aleksandra Dzieńska
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: mar-
szałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej prof. Tomasza 
Grodzkiego, Narodowego Centrum Kultury, Marszałka 
Małopolski,- Witolda Kozłowskiego, Starosty Powiatu 
Krakowskiego – Wojciecha Pałki, Burmistrza Gminy 
Krzeszowice - Wacława Gregorczyka, Burmistrz Gminy 
Alwernia - Beaty Nadziei-Szpili, Filharmonii Krakow-
skiej im. Karola Szymanowskiego, Rektora Akademii Mu-
zycznej w Krakowie - prof. dr hab. Wojciecha Widłaka, 
Opery Krakowskiej, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, 
Fundacji im. Marii Fołtyn a także Krakowskiego Towa-
rzystwa Miłośników Opery Aria, Fundacji New Era Art. 
Wsparcia medialnego udzielają nam: TVP KULTURA, 
TVP 3 KRAKÓW, RADIO 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 reprezentującą firmę chętną za-
angażować się w organizację Festiwalu? Napisz do nas na 
monikavocalfestival@gmail.com; tel. 888797929.

 v Justyna Skowronek 
fot. Małgorzata Winiarska, Marian Lewicki
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 Greń H. : Północna zmiana
Intrygująca fabuła, sporo tajemnic, ciekawi bo-
haterowie i wspaniale oddane realia trudnych 
czasów lat 80. Doskonała lektura dla miłośników 
kryminałów, powieści obyczajowych, ale i dla tych, 
którzy lubią opowieści pełne rodzinnych sekretów 
i po prostu dobrze opowiedziane historie.

Michałek P. : Magia polskich ziół  
Czy wiesz, że rośliny, które spotykasz podczas 
spaceru w parku, lesie czy na łące mają życiodajną 
moc? Poznaj właściwości macierzanki, jasnoty, le-
biodki, a nawet zwykłej paproci. Pomóż swojemu 
organizmowi odzyskać wewnętrzną harmonię, 
a przy okazji dowiedz się, kiedy szeptuchy nosiły 
wianki z bluszczyku kurdybanka, dlaczego dla 
Azteków tak ważne były aksamitki i który poeta 
rozpisywał się nad pięknem zwykłego bratka.

Sumliński W. : Zapis zarazy
Są wydarzenia, które zmieniają wszystko i po 
których nic już nie jest takie, jak było przedtem - 
o takim właśnie wydarzeniu opowiada ta historia. 
W jednej chwili ludzkość stanęła na krawędzi 
katastrofy, w obliczu śmiertelnej epidemii, która 
zniszczyła teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie 
o przeszłości, wywołała lęk i pytania o przyszłość: 
czy pandemia to przypadek - nie przypadek, czy 
wirus zmieniono w broń, kto na tym zyskał, co nas 
czeka?

Mróz R. : Szepty spoza nicości t. 3
Trzeci już tom serii sensacyjno-kryminalnej z pa-
tomorfologiem Sewerynem Zaorskim i policjantką 
Kają „Burzą” Burzyńską. w rolach głównych – po 
„Listach zza grobu” i „Głosach z zaświatów” przy-
szedł czas na „Szepty spoza nicości”.

Bianek K. : Jedyne takie miejsce 
Lena, została samotną matką w wieku szesnastu 
lat i postanowiła nigdy nie wyjawiać prawdy o tym, 
kim jest ojciec jej synka. Zamknięta w sobie, od-
izolowana od rówieśników, poraniona przez wy-
darzenia z przeszłości każdego dnia uczy się być 
lepsza nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim 
dla swojego dziecka.

Pietrzyk A. : Kto czyni zło
Ula boleśnie przekonuje się, jak mocno różni się 
rzeczywistość, od wyobrażeń, gdy jako świeżo 
upieczona protokolantka uczestniczy w dość 
brutalnym przesłuchaniu. Nie mogąc pogodzić 
się z taką etyką pracy, odchodzi z policji i otwiera 
własne biuro detektywistyczne. Niedługo potem 
podejmuje pierwszą sprawę, dotyczącą tajemni-
czego stalkera. W życiu prywatnym też czekają ją 
niemałe zawirowania.

Górska K. : Naukowiec
Samochodzik Franek i jego przyjaciele są ciekawi 
świata. Mają tak wiele pytań! Tylko skąd wziąć 
odpowiedzi, które byliby w stanie zrozumieć? 
Na szczęście w mieście przebywa sympatyczny 
naukowiec. W dodatku chętnie podzieli się z nimi 
swoją wiedzą! Rozwieje wszelkie wątpliwości Sa-
mochodzika Franka i nauczy go zupełnie nowych 
rzeczy. A wszystko to w formie niezwykłej zabawy! 
Na przyjaciół czeka ogromna dawka wiedzy, 
śmiechu i radości!

Braun D. : Oczy Adrianny
Dwie siostry – Karolina i Adrianna, są niczym ogień 
i woda. Obydwie, już od czasów szkoły, kochają 
się w tym samym chłopaku – Mateuszu. Adrianna 
ma tę przewagę, że jest miła, układna i grzeczna, 
dzięki czemu zdobywa wreszcie serce wybranka. 
Tuż przed ślubem jednak dochodzi do tragedii: na 
skutek wypadku samochodowego dziewczyna traci 
wzrok, a co za tym idzie wymarzony zawód stoma-
tologa. Traci też ukochanego, który pod presją matki 
zrywa narzeczeństwo. 

LEGENDA O SIEDLCU
Dawno temu w Siedlcu był pałac, w którym mieszkali król 
i królowa. Pałac otaczał przepiękny ogród, wypełniony 
rzadkimi okazami krzewów i kwiatów. W centralnej części 
ogrodu znajdował się wodospad, który był wybudowany 
w taki sposób, że ze spływającej wody wydobywała się 
muzyka. Miejsce było magiczne.
Pewnego dnia wodospad przestał 
działać. Wzywano różnych specja-
listów ze wszystkich stron świata, 
by wodospad naprawili, ale ich wy-
siłki nic nie dały. Woda spływała, 
ale muzyki ciągle nie było słychać. 
Rośliny, które rosły wsłuchane 
w piękne melodie, zaczęły marnieć. 
Królowa była załamana.
Wtedy do Siedlca przybył młody 
chłopak o imieniu Wiktor. Ludzie 
szybko mu opowiedzieli o problemie 
królewskiej pary z ogrodem. Wiktor 
postanowił spróbować swoich sił. 
Zgłosił się na ochotnika i królewska 
para zezwoliła, aby zajął się zepsutym 
wodospadem. Kiedy przez kilka dni 
nie udało mu się nic zdziałać, posta-
nowił schować się nocą w ogrodzie by 
sprawdzić czy przypadkiem tajemnica 
nie kryje się w ciemności. I rzeczy-
wiście, miał rację. Okazało się, że 
o północy przy wodospadzie zbierają 
się czarownice i odprawiają swoje za-
klęcia, przez co przestraszone wody 
umilkły, a rośliny marniały. Wiktor 

wymyślił, aby z pomocą kilku 
śmiałków z okolicy zaczaić się na cza-
rownice z lustrami. Kiedy czarownice 
pojawiły się na swoje conocne spo-
tkanie przy wodospadzie, Wiktor ze 
swoimi pomocnikami wyskoczyli 
z krzaków i skierowali lustra na cza-
rownice. Złe czary odbiły się od luster 
i trafiły wprost w czarownice, które 
w tym momencie zniknęły i nigdy 
więcej nie wróciły do ogrodu.
Szczęśliwa para królewska ob-
sy pa ła Wiktora nagrodami. 
Chłopak dostał także nowy dom 
w pobliżu ogrodu. Żył w Siedlcu 
jeszcze długo i szczęśliwie, ciesząc 
się uznaniem i szacunkiem ludzi, 
a wodospad przez długie lata za-
pewniał mieszkańcom Siedlca i ro-
ślinom z królewskiego ogrodu wy-
jątkowe doznania muzyczne.

 v Julia Łydek, kl. III b 
Szkoła Podstawowa  

w Tenczynku 
rok szk. 2017/2018

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Dobry początek wakacji!
Początkiem wakacji, pierwszy raz od czasu pandemii, udało się zorganizować darmowy trening 
golfa dla wszystkich chętnych uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. Ta-
deusza Kościuszki w Krzeszowicach i nie tylko. Co dzień (od poniedziałku do piątku) spotykaliśmy 
się rano na polu golfowym w Paczółtowicach i udoskonalaliśmy swoje umiejętności w tym jakże 
relaksującym sporcie pod okiem profesora Jacka Banacha oraz Pani profesor Renaty Góralczyk. 
Każdy z uczestników otrzymał 
własną torbę z podstawowymi 
k i j a m i  n i e z b ę d n y m i  d o 
różnych technik uderzania. 
W pierwsze trzy dni wyko-
nywaliśmy trzy ważne ćwi-
czenia przygotowujące nas do 
jak najlepszego przejścia przez 
akademię golfową. Tymi ćwi-
czeniami były: udoskonalanie 
puttowania na greenie, trening 
w chippowaniu oraz wybijanie 
w dal. To wszystko pozwalało 
nam na koniec każdego tre-
ningu zmierzyć się z praw-
dziwymi zasadami gry w golfa 
na całej akademii, czyli trenin-
gowym polu golfowym skła-
dającym się z sześciu dołków. 
W czwartek pomimo desz-
czowej pogody rozpoczęliśmy 
trening od wybijania w dal pod 
zadaszeniem. Na szczęście 
po godzinie wypogodziło się 
i umożliwiło to nam wystarto-
wanie w turnieju na akademii. 
Zostaliśmy podzieleni na trzy 
grupy w zależności od płci oraz 
umiejętności gry. Pomimo za-
ciętej jak i wyrównanej rywa-
lizacji, wydaje mi się, że każdy 
z nas świetnie się wtedy bawił. 
W ostatni dzień spotkanie 
rozpoczęliśmy wcześniej wy-
mienionymi ćwiczeniami, 
po czym Pan profesor za-
skoczył nas nowymi rywa-
lizacjami nazywanymi best 
player oraz best putt. Zabawa 

była przednia i bardzo żałuję, 
że tak szybko się skończyła. 
Po piątkow y m spotkan iu 
otrzymaliśmy do przetłuma-
czenia kilka wybranych nazw 
po ang ie l sku z w iązanych 
z golfem. Wykonanie tego za-
dania w prawidłowy sposób, 
stanowi przepustkę na kolejny 
sezon grania i związane jest 
z trwającym w Liceum pro-
gramem Erasmus+. W ramach 
tego programu nauczyciele 
szkolą umiejętności językowe 
w krajach europejskich, po-
znają ich historię i kulturę oraz 
różne ciekawostki – np. wizyta 
na polu golfowym w Irlandii.
Takie wspaniałe rozpoczęcie 
wakacji można odhaczyć bez 
wątpienia jako doskona łą 
przygodę z golfem. Każdy 
spędzony dzień na polu gol-
fowym, na świeżym powietrzu 

i w doborowym towarzystwie, 
był wielką przyjemnością, tym 
bardziej po tak długim czasie 
siedzenia przed komputerem 
i w zamknięciu. 
Mam wielką nadzieję, że w na-
stępnym sezonie uda się nam 

częściej spotykać i rozgrywać 
w super towarzystwie zacięte 
walki jeszcze raz. 

 v Mikołaj Góralczyk 
Uczeń II klasy LO  
w Krzeszowicach 

Zdjęcia:  
www.lokrzeszowice.net.pl

Wystawa „50 lat śmigłowców 
Mi-2 w ratownictwie”

Łukasz Pieniążek prezes OSP „Muzeum Ra-
townictwa” w Krakowie, Dawid Gleń rzecznik 
UMWM, Grzegorz Twardy przewodniczący Rady 
Gminy oraz Ziyad Raoof właściciel Dworu w To-
maszowicach. W tle widoczny śmigłowiec.
W piątek, 6 sierpnia w Tomaszo-
wicach uroczyście otwarto jubi-
leuszową wystawę „50 lat śmi-
głowców Mi-2 w ratownictwie”. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, Muzeum Ra-
townictwa w Krakowie, Gminy 
Wielka Wieś, strażacy, ratownicy 
i lotnicy, dyplomaci i mieszkańcy 
Tomaszowic.
Ot war ta dziś w ystawa, to 
przykład dobrego wykorzy-
stania „Małych Grantów”, czyli 
wsparcia f inansowego Woje-
wództwa Małopolskiego dla 
organizacji pozarządowych. 
Dzięki ciężkiej pracy pasjonatów 
z Muzeum Ratownictwa możemy 
podziwiać maszyny, które przez 
kilkadziesiąt lat służyły naj-
bardziej potrzebującym miesz-
kańcom Małopolski - powiedział 
wicemarszałek Łukasz Smółka.
Jubileuszowa wystawa 50 lat śmi-
głowców Mi-2 w ratownictwie 
przybliża odwiedzającym historię 
tej lotniczej legendy. Można zo-

baczyć odrestaurowany ratow-
niczy śmigłowiec PZL Mi-2, 
służący niegdyś ratownikom 
w Krakowie i w Tatrach, a także 
policyjną maszynę PZL Kania. 
Jest to wersja rozwojowa Mi-2 
opracowana w zakładach PZL-
-Świdnik, wyprodukowana tylko 
w dziewiętnastu egzemplarzach.
Natomiast na planszach, które 
znajdują się na wystawie, umiesz-
czono archiwalne zdjęcia i ry-
sunki poszczególnych wersji ra-
towniczych Mi-2, cywilnych 
i wojskowych, używanych m.in. 
w Tatrach i nad Bałtykiem.
Wstęp na wystawę w pięknym 
otoczeniu zabytkowego Dworu 
w Tomaszowicach jest wolny.
Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu f inansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

...................
Więcej o Muzeum Ratownictwa 
w Dworze w Tomaszowicach 
przeczytać można na stronie: 
www.dwor.pl/muzeum-ratownictwa
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Lato z pazurem – egzotyczne motywy w miejskim wydaniu
Letnia moda rządzi się swoimi prawami. Priorytetem jest wygoda – chcemy mieć na sobie jak najmniej, by nie było nam gorąco. Świetnym urozma-
iceniem takich minimalistycznych stylizacji są wzorzyste ubrania i dodatki. A chyba nic nie kojarzy się z upałem bardziej niż egzotyczne liście, kwiaty, 
cętki czy zebra – zatem: welcome to the jungle!
Zwierzęce i roślinne printy należą do najbardziej wyrazistych. Po-
trafią się świetnie prezentować w każdej ilości – ożywiają nawet 
najprostszą stylizację składająca się np. z samej sukienki czy t-shirtu 
i szortów, ale równie dobrze będą się prezentować jako motyw 
przewodni całego outfitu. Egzotyczne motywy to świetny wybór 
na lato, choć trzeba jednocześnie uważać, by nie popaść w przesadę. 
Pojawia się więc pytanie…

Z czym łączyć zwierzęce wzory?
Podpowiadamy, jak nosić ubrania w cętki, paski, łaty czy inne 
motywy zwierzęce, by wyglądać w nich modnie i świeżo. Oto kilka 
przydatnych porad od ekspertki sieci sklepów KiK:
1. Jeśli nigdy nie nosiłyśmy nic „w panterkę”, zebrę, tygrysa czy 

żyrafę, możemy zacząć od wprowadzenia do garderoby akce-
soriów z tymi motywami. Apaszka, okulary przeciwsłoneczne, 
torebka czy buty albo pasek dodadzą każdej stylizacji pazura, ale 
na pewno nie sprawią, że poczujemy się przytłoczone.

2. Zwierzęce printy warto łączyć ze stonowanymi, naturalnymi 
kolorami ziemi – brązami, beżami, oliwkową zielenią. 

3. Z cętkami czy paskami świetnie komponuje się też biel oraz nie-
bieski kolor, zwłaszcza w przypadku jeansu.

4. Wybierajmy proste fasony ubrań i nie ubierajmy się od stóp do 
głów w „zeberkę” czy tygrysie paski – do wzorzystej spódnicy albo 

szortów dobierzmy gładką górę i na odwrót, zwierzęcy motyw 
możemy ewentualnie „powtórzyć” z pomocą okularów w cętko-
wanej oprawie czy apaszce.

5. Unikajmy bardzo obcisłych, wydekoltowanych i krótkich ubrań 
w zwierzęce printy. 

6. Lepiej od dużej ilości błyskotek czy kolorowych, rzucających się 
w oczy szpilek w towarzystwie zwierzęcych motywów sprawdzą 
się stonowane dodatki w kolorze skóry, czerni czy bieli. (Jeśli 
zależy nam na błyszczących dodatkach, to możemy po nie 
sięgnąć, ale z rozwagą: złote kolczyki w kształcie kółek czy ze-
garek podkręcą stylizację, jednak nadgarstki całe w bransoletach 
czy ciężki połyskujący naszyjnik w połączeniu z cętkami czy 
łatami mogą zbyt zwracać uwagę, a przede wszystkim odbiorą 
lekkość stylizacji – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK).

Jak nosić ubrania w egzotyczne liście i kwiaty?
Nie ma dżungli bez wybujałej, zachwycającej kształtami i kolorami 
roślinności. Co więc z drugim letnim hitem, czyli ubraniami z mo-
tywem egzotycznych liści i kwiatów? – Tu sprawa jest znacznie 
prostsza. Możemy je bowiem łączyć właściwie ze wszystkim, co 
nam się podoba – zauważa ekspertka KiK. Jak zatem wydobyć 
z nich to, co najlepsze? Oto kilka wskazówek:

1. Z egzotycznymi motywami doskonale komponuje się biel – za-
równo ta czysta, śnieżnobiała, jak i przybrudzone, bardziej szare 
czy żółtawe odcienie. 

2. Dobrze prezentują się też z odcieniami zieleni czy brązami 
i beżami, a także złotem, miedzią, stalą czy srebrem.

3. Połączenie, które wiele kobiet wybiera instynktownie w przy-
padku roślinnych printów, czyli zestawianie ich z pastelami to 
strzał w dziesiątkę! – Taki strój prezentuje się lekko, letnio, 
świeżo – zdecydowanie dodaje uroku, niezależnie od karnacji 
czy figury – podkreśla stylistka sieci sklepów KiK.

4. Jedyne „nie” w przypadku tego typu motywów to łączenie ich 
z innymi wzorami. Możemy zaszaleć z kolorami, fasonami, 
fakturą i rodzajem ubrań czy dodatków, ale zestawianie egzo-
tycznych kwiatów czy liści kratą, groszkami, panterką czy łączka 
raczej nie wyjdzie nam na dobre.

Ostatecznym sprawdzianem powinno być po prostu spojrzenie 
w lustro – jeśli czujemy się ubrane, a nie przebrane, to znaczy, że 
wszystko jest w porządku. Bo przecież latem w modzie wolno zde-
cydowanie więcej!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

PODOLOGIA - GRZYBICE STÓP I PAZNOKCI

Grzyby wykazują wobec organizmu 
człowieka działanie alergizujące, tok-

syczne i wywołujące zakażenia (grzybice). 

Grzybice powierzchowne stają się coraz 
większym problemem terapeutycznym. 

Najczęstszą postacią jest grzybica stóp, 
która wymaga długotrwałego leczenia. 

Grzybice skóry i przydatków dzielimy na:
• dermatofitozy

• drożdżyce
• pleśnice

Czynniki sprzyjające zarażeniom:
• niedobory witamin, np. z grupy B

• cukrzyca
• otyłość
• błędy żywieniowe
• przyjmowanie antybiotyków, kortykosteroidów 
i leków immunosupresyjnych i cytostatycznych
• niedobory odporności
• upośledzenie krążenia obwodowego
• noszenie nieodpowiedniego obuwia
• urazy skóry i paznokci
• maceracja naskórka
Naturalną ochroną organizmu przed zakażeniem grzy-
biczym jest ciągłość powłok skórnych i błon śluzo-
wych, mikroflora bakteryjna na powierzchni skóry 
oraz wytwarzanie przez gruczoły potowe substancji 
tłuszczowych, działających przeciwgrzybiczo. Istotne 

dla każdego zakażenia jest, sprawne funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

Badanie mykologiczne: 

Polega na pobraniu materiału z chorobowo zmienio-
nego paznokcia. Jest szybkie i bezbolesne. Pozwala 
określić precyzyjnie, gatunek grzyba wywołującego 
objawy, aby dobrać odpowiednie leczenie. 

Serdecznie zapraszamy na diagnostykę oraz terapię 
chorobowo zmienionych paznokci. Leczenie paznokci 
jest procesem długotrwałym, dlatego wczesne podję-
cie terapii, pozwoli szybciej, cieszyć się ze zdrowych 
paznokci i stóp.

Zapraszają  
Podolodzy Członkowie Polskiego  

Towarzystwa Podologicznego

Grzybica to efekt zakażenia jednym z rodzajów grzybów. Grzybice mogą 
dotyczyć skóry (owłosionej i nieowłosionej), paznokci lub błon śluzowych, 
ale również narządów wewnętrznych.

Ściągnięcie chorobowo zmienionej płytki,  
przekazanie do badania mykologicznego,  

wdrożenie spersonalizowanej pielęgnacji paznokci i stóp
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Kolorowa i wygodna – wakacyjna moda dla dzieci
Lato i wakacje jeszcze trwają. Szaleństwo na placu zabaw, budowanie zamków z piasku na plaży, brodzenie w morzu 
i leśne wycieczki to okazje, z których z pewnością korzystają nasze pociechy. Niektórzy z nas, zwłaszcza ci, którzy 
nie mają dzieci w wieku szkolnym, planują urlop dopiero teraz. Warto się na niego dobrze przygotować, kompletując 
odpowiednią garderobę na letni wyjazd. Co spakować do walizki? Zobaczcie nasze typy!
Ubieranie dzieci to temat rzeka. Niejeden rodzic mierzył się z: 
„nie chcę!”, „nie lubię tego!” czy sugestywnym „nie!”. Przygo-
tujmy się na to, mając asa w rękawie w postaci alternatywnego 
zestawu lub… ulubionej koszulki w dwóch egzemplarzach. Uspo-
kajamy – mimo dość zmiennych gustów najmłodszych istnieją 
pewne uniwersalne prawidła dotyczące dziecięcego ubioru na 
wakacjach, które dobrze znać i stosować w praktyce – czasem 
mogą uratować sytuację.

1. Odzież na każdą pogodę
Pakowanie walizek bez stworzonej listy jest możliwe, jednak nie-
trudno o chaos i pominięcie którejś z części garderoby. O wiele 
łatwiej działać z rozpiską w ręku. Tworząc ją, warto uwzględnić 
wszystkie typy letniej odzieży dziecięcej i różne warianty po-
godowe – przeważnie jest ciepło, jednak dobrze być przygoto-
wanym na niższą temperaturę czy ewentualne opady. Oprócz 
koszulek, topów, szortów, sukienek czy strojów do kąpieli, pa-
miętajmy o ubraniach przeciwdeszczowych – pelerynce i kalo-
szach – zapakujemy także coś cieplejszego na wieczorne spacery 
lub pochmurne dni.

2. Bez krępowania ruchów!
Nikt tak jak dzieci nie potrafi manifestować swojego nieza-
dowolenia z założonej odzieży. Powodem do płaczu może być 
wrzynający się w ciało szew w koszulce, zbyt ciasne spodenki 
czy gryząca metka sukienki. Postarajmy się, aby ubrania były 
wygodne, przyjemne dla ciała i nie przeszkadzały w zabawie, 
jednym słowem: postawmy na uniwersalną odzież basic. 
– Basici nie bez przyczyny tak bardzo zdominowały dziecięcą 
garderobę. Proste kroje i jednokolorowe tkaniny pasują do 
wszystkiego. Koszulki, bezrękawniki, sukienki, spodenki na 
gumce czy legginsy są dostępne w różnych barwach, dlatego 
zorganizowanie pasujących zestawów na każdy dzień nie będzie 
problemem. Jednak nie tylko o estetykę tu chodzi – basici są 
przede wszystkim bardzo wygodne, nie krępują ruchów podczas 
intensywnej zabawy i sprawdzą się w różnych okolicznościach. 
Warto zwracać uwagę na materiał, z jakich je wykonano – naj-
lepsze będą ubrania z bawełny organicznej, której jakość po-
twierdzają odpowiednie certyfikaty. Kolejną zaletą tej odzieży 
jest jej korzystna cena – komentuje stylistka marki KiK.

3. Im więcej, tym lepiej
Przezorny zawsze ubezpieczony – to zasada, którą doskonale 
znają rodzice i sprawdza się nie tylko w kontekście odzieży na 
letni wyjazd.
– Doświadczenie rodzicielskie uczy: lepiej zabrać więcej ubrań, 
niż potem żałować. W końcu sytuacje, w których dziecko chce 
włożyć ulubioną koszulkę czy sukienkę wcale nie należą do naj-
rzadszych. Aby uniknąć płaczu czy kategorycznego sprzeciwu, 
weźmy po 2 sztuki lubianej garderoby. Kolejną kwestią jest 
odzież na przebranie i niekoniecznie chodzi o tę, którą dziecko 
nakłada po wyjściu z wody, choć o niej również pamiętajmy. 
W końcu szczęśliwe dziecko, to brudne dziecko – mówi stylistka 
marki KIK i dodaje: Okazji do zabrudzenia stroju na wakacjach 
nie brakuje – smakowite czekoladowe lody, kuszący piasek na 

plaży czy interesująca kałuża. Dlatego warto zapakować więcej 
– będzie jak znalazł na wypadek awarii.
Funkcjonalna, wygodna odzież ze stosownym zapasem jest 
ważna, ale nie zapominajmy o kolorowych dodatkach, które 
uwielbiają dzieci. Czapki z daszkiem i wakacyjne kapelusze do-
dadzą nie tylko szyku małym turystom, ale i ochronią przed 
słońcem. Z kolei letnie okulary, wygodne sandałki i plecak na 
skarby sprawią, że nasze dzieci będą solidnie przygotowane na 
każdą wakacyjną przygodę!!

GIS ostrzega przed barszczem Sosnowskiego
W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów na skrajach pól, łąk i lasów, 
podczas których możemy spotkać na swojej drodze barszcz Sosnowskiego. Choć mało 
kto wie o tej roślinie to jest ona bardzo niebezpieczna! Przepis GIS na bezpieczne wakacje! 
Uważaj na barszcz Sosnowskiego!
Dlaczego właśnie teraz ostrzegamy przed barszczem Sosnowskiego? Bo 
najczęściej latem dochodzi do największej ilości poparzeń. Przebywanie 
w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka!

Barszcz Sosnowskiego  
(Heracleum sosnowskyi) to roślina parząca !

Barszcz Sosnowskiego jest on zaliczany do roślin inwazyjnych 
i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz Sosnowskiego 
spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na 
obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielnych na 
świecie osiągającą nawet do 3-5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety 
liściowej do 2m i grubość łodygi może osiągać nawet do 12 cm. Barszcz 
Sosnowskiego należy do rodziny baldaszkowatych przypominając 
wyglądem koper z charakterystycznymi białymi kwiatami zebranymi 
w duży baldach i łodygami pokrytymi purpurowymi plamkami.

Objawy kontaktu z barszczem Sosnowskiego
W soku i w olejkach eterycznych barszczu Sosnowskiego występują sub-
stancje toksyczne (furanokumaryny), które pod wpływem promienio-
wania słonecznego powodują zmiany skórne przypominające oparzenia 
(wysypki, zaczerwienienia, opuchlizna, owrzodzenia), a objawy poja-
wiają się od kilku do kilkunastu godzinach po bezpośrednim kontakcie.
Wśród objawów u osób mających kontakt z barszczem wymienia się: 
nudności, wymioty, bóle głowy, a także obrażenia układu oddechowego, 
oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Wskazuje się również na moż-
liwość wpływu toksycznych związków na powstawanie nowotworów 
skóry.
Toksyczności barszczu Sosnowskiego sprzyja wilgoć i wysoka tem-
peratura powietrza, zatem należy uważać szczególnie latem. Ponadto 
warto wiedzieć, że do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego 
kontaktu z barszczem Sosnowskiego, gdyż wydzielane przez niego 
olejki eteryczne mogą unosić się w powietrzu nawet na odległość kil-
kunastu metrów.

Jak się ustrzec przed poparzeniem ?
• nie dotykaj ich i nie zrywaj roślin przy użyciu gołych rąk,
• przebywając w bliskości barszczu Sosnowskiego chroń skórę 

i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV (okulary 
i kremy z filtrem, odzież z nienasiąkliwych tworzyw sztucznych 
zakrywającą skórę, maski ochronne) à pamiętaj, że skóra dzieci 
jest bardziej wrażliwa na toksyczne działanie soku barszczu,

• nie przebywaj w pobliżu barszczu Sosnowskiego ze względu 
na lotne olejki eteryczne emitowane do otocznia, które mogą 
osadzać się na skórze

• z tego barszczu nie polecamy gotować zupy!
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poparzenia
• w przypadku bezpośredniego narażenia/ kontaktu na działanie 

barszczu Sosnowskiego w jak najkrótszym czasie przemyj skórę 
letnią wodą z mydłem tak, by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. 
Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, 
która miała kontakt z barszczem,

• jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze, ale nie doszło do ich 
rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) 
kortykosteriodowe,

• w przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je przemyć dokładnie 
wodą, chronić przed światłem i skonsultować z okulistą,

• nie dotykaj zmienionych miejsc na skórze, stosuj na nie chłodne 
okłady z lodu, a dobór środków farmakologicznych skonsultuj 
z lekarzem,

• w przypadku silnego poparzenia i występujących problemów 
oddechowych wezwij pogotowie ratunkowe,

• niezależnie od stopnia nasilenia objawów – należy unikać 
ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku braku 
objawów przynajmniej przez 48 godzin).

Ciekawostką jest, że barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do 
Polski z Kaukazu jako roślina pastewna. Ze względu na zawartość 
substancji toksycznych zrezygnowano w jego uprawy i obecnie 
w Polsce roślina ta jest objęta prawnym zakazem uprawy, rozmna-
żania i sprzedaży. Ponadto coraz częściej podkreśla się podejmowanie 
działań zmierzających do zmniejszenia populacji tego gatunku w śro-
dowisku naturalnym.

 v zarnowiec.pl

Teleplatforma Pierwszego 
Kontaktu - pomoc medyczna 

wieczorami, w weekendy i święta
Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił 
Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona 
uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji 
nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. 
e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły 
pracę oraz w weekendy i święta.
Z pomocy TPK można skorzystać 
dzwoniąc pod bezpłatny numer 
800 137 200 – jeden dla całej 
Polski.
Pod numerem TPK dyżurują pie-
lęgniarki, położne i lekarze, gotowi 
do udzielenia pomocy dzwoniącym 
pacjentom. Telefony są odbierane 
od poniedziałku do piątku w godz. 
18 – 8 rano kolejnego dnia oraz 
całodobowo w soboty, niedziele 
i święta.
Średni czas oczekiwania na połą-
czenie z TPK wynosi zaledwie kil-
kanaście sekund. Podczas rozmowy 
personel medyczny udziela konsul-
tacji dotyczących stanu zdrowia, 
w razie potrzeby może wystawić 
e-receptę, e-skierowanie lub 
e-zwolnienie.
Jeśli konsultacja telefoniczna 
okaże się niewystarczająca, wtedy 
personel medyczny zaleci dzwo-
niącemu pacjentowi:
• wizytę w najbliższej stacjonarnej 

placówce nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej

• kontakt z lekarzem POZ w go-
dzinach pracy poradni

• wezwanie zespołu ratownictwa 
medycznego – w przypadku 
stwierdzenia stanu nagłego za-
grożenia zdrowia i życia.

TPK obsługuje połączenia w języku 
polskim, angielskim, rosyjskim 
oraz ukraińskim. Co istotne, z kon-
sultacji mogą również skorzystać 
osoby niesłyszące. Z myślą o nich 
w ramach Teleplatformy Pierw-
szego Kontaktu działa wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w języku 
migowym, przy wsparciu tłumacza 
Polskiego Języka Migowego.
L i n k  d o  m a t e r i a ł u 
w serwisie YouTube na temat 
TPK: https://www.youtube.com/
watch?v=gGZ8Sy0P8Iw
Szczegóły dotyczące TPK są do-
stępne na stronie Narodowego 
Funduszu Zdrowia: https://www.
nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-
-pierwszego-kontaktu/

 v źródło: www.liszki.pl
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RADOSNY TENCZYNEK
Rozmowa z końmi cz. II

Zgodnie z zapowiedzią, w tym numerze „Gwarka” kontynuujemy temat i przedstawimy Wam mowę ciała oraz nauczymy rozumieć, co koń przekazuje 
nam głosem. Ten słowniczek końsko-ludzki, ma na celu przybliżenie Wam końskiej mowy a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa podczas przeby-
wania w stajni czy na pastwisku. Wystarczy nauczyć się odczytywać dawane nam przez konia sygnały, które są intuicyjnie dla większości ludzi bardzo 
czytelne i zrozumiałe. Po przerobieniu „słowniczka” zapraszamy do naszej ostoi by przetestować jak przyswoiliście nowy język. 

MOWA CIAŁA - postawa, ruch, gesty

• Wspinanie się, stawanie dęba to chęć dominacji i agresja. Wy-
gląda pięknie, ale trzeba uważać.

• Odwrócenie się zadem to najczęściej ostrzeżenie. Na wszelki 
wypadek ewakuuj się na bezpieczną odległość. Czasem jest to 
też sygnał braku zainteresowania.

• Grzebanie przednią nogą to objaw zniecierpliwienia i rosnącej 
złości. Koń ma dość, zaczyna się złościć. Lub uważa, że jest to 
moment na marchewkę…;)

• Tupanie przednimi nogami to protest, złość i ostrzeżenie.
• Wciśnięt y w zad ogon sygna l izuje st rach, u leg łość 

i podporządkowanie.
• Ogon sztywno uniesiony to podniecenie, ożywienie. Często tak 

paradują ogiery w obecności klaczy lub rywala.
• Jeśli koń pod siodłem ostro chłoszcze ogonem po swoich bokach 

to mówi, że jest niezadowolony, coś go denerwuje i drażni. 
Przemyśl, czym Ty lub coś w pobliżu tak mu działa na nerwy.

• Rozdęte chrapy to oznaka zaniepokojenia. Zazwyczaj towa-
rzyszy im chrapanie.

• Pocenie się oprócz wysiłku, czy upału, tak jak i u nas oznacza 
strach, stres czy ból. Koń tak jak człowiek- poci się z emocji. 
Nerwowy, przestraszony koń poci się ze strachu, stresu. Może 
też pocić się np. z emocji przed startem; to się często obserwuje 
u koni wyścigowych stojących w blokach. Jeszcze nie ruszył, a już 
się z niego leje. Żadne inne zwierzę nie poci się z powodów psy-
chicznych. Tę właściwość my, ludzie dzielimy tylko z koniem.

Słuchając GŁOSU konia
• Chrapanie – obawa, zaniepokojenie.
• Kwik to oczywiste ostrzeżenie i objaw agresji.
• Ciche, spokojne rżenie to przywitanie, pozdrowienie. W ten 

sposób koń mówi Ci: „Witaj”.
• Parskanie to znak, że koń jest zrelaksowany, zadowolony, 

odprężony.

• Stękanie to sygnał ogromnego wysiłku. Czasem stękają konie ru-
szające z ciężką bryczką lub jeźdźcem na plecach. Może też być to 
objaw bólu – stęka koń, który cierpi, odczuwa ból np. przy kolce.

• Ryk – zazwyczaj podczas walki. Kto nie słyszał nigdy ryczących 
ogierów ten nie wie, jak skóra cierpnie na ten odgłos. Dźwięk 
przypomina ryczenie filmowych smoków.

• Jęczenie to sygnał bólu i cierpienia. 
Obserwacja konia powie Ci wszystko o jego aktualnym 
stanie psychofizycznym. Naucz się patrzeć i widzieć. To naj-
prostsze i najważniejsze zadanie stojące przed człowiekiem 
obcującym z koniem i każdy, kto chce dzielić swój czas 
z tymi zwierzętami, musi umieć odczytywać dawane mu sygnały.  
Doceń to, że koń chce z Tobą rozmawiać i naucz się słuchać. 
Uważność na znaki dawane przez konia może zapewnić Ci bez-
pieczeństwo i komfort w przebywaniu z końmi. Będąc uważnym 
szybko zauważysz, że i koń rozumie Ciebie.

 v Natalia R.

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

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM? 
NASZE ATUTY TO:

• 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
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży 

nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w 
ofercie naszego Biura)

• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,  

architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) 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

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi najlepszą 

dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowadza-

my w życie

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

Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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5 najczęściej popełnianych błędów podczas prania
Załadować pralkę, nasypać proszek, uruchomić urządzenie i już! Wydaje się, że pranie jest dziecinnie proste. W praktyce okazuje 
się, że jest bardziej złożoną czynnością niż nam się wydaje i często na tym polu popełniamy błędy, które mają opłakane skutki dla 
naszej odzieży – niedopranej, odbarwionej albo w mniejszym rozmiarze. Jakie błędy popełniamy najczęściej i jak można sobie 
z nimi poradzić? Już podpowiadamy!
Obowiązki domowe mają to do siebie, że zazwyczaj wykonujemy 
je automatycznie i w pośpiechu – niemalże każdemu zdarzyło się 
zrobić pranie na szybko. I właśnie tutaj tkwi sedno sprawy – często 
nie zwracamy uwagi na detale, a jest kilka kwestii, które mają duże 
znaczenie dla efektu końcowego.

Piktogramy z metki – kto by to czytał?
No właśnie. A potem wyciągamy niedoprane ręczniki, wełniany 
sweterek, który skurczył się o kilka rozmiarów i galową koszulę, 
która straciła swoją jakość. Dlatego przed włożeniem odzieży do 
bębna pralki warto sprawdzić, jakie oznaczenia znajdują się na 
metce. To najlepsza wskazówka co do wyboru programu piorącego, 
temperatury wody oraz trybu wirowania. Jeśli mamy tkaniny, które 
wymagają specjalnej pielęgnacji, te informacje są kluczowe dla 
zachowania ich wysokiej jakości. Jak zapamiętać znaczenie pikto-
gramów? Wydrukowana ściąga powinna być pomocna.

Pranie ręczne? Przecież pralka wypierze lepiej…
Delikatne tkaniny mają to do siebie, że trzeba z nimi obchodzić się 
ostrożnie i wymagają lekkiego namoczenia. Zazwyczaj wiemy, że 
jedwabną apaszkę czy kaszmirowy sweterek musimy uprać ręcznie, 
bez intensywnego tarcia, aby ich nie zniszczyć. Problem pojawia 
się w momencie, kiedy nie wiemy, że dana tkanina jest delikatna 
– np. len czy wiskoza, a wypranie jej w pralce wydaje się szybkie 
i proste. Niestety może przyczynić się do zniszczenia garderoby 
i doprowadzenia jej do stanu całkowitej nieużywalności. Recepta? 
Patrz punkt 1.

Szczegółowe segregowanie ubrań to strata czasu
…i doskonały sposób na zafarbowaną odzież, która straci swoje 
walory. Jeśli chcemy, aby ubrania zachowały swoją naturalną barwę, 
zacznijmy je segregować przed włożeniem do bębna pralki. Naj-
łatwiej posortować je ze względu na kolor bazowy. Jednak podział 
na jasne i ciemne pranie może nie wystarczyć – warto dodatkowo 
wydzielić białą odzież i ubrania w intensywnych barwach – np. 
czerwonej czy zielonej. Pamiętajmy także o tym, że mimo podobnej 
kolorystyki ciemna elegancka bluzka nie będzie się dobrze „czuła” 
w towarzystwie grafitowych jeansów. Dlatego zwracajmy uwagę 
na to, z jakich materiałów zostały uszyte i stosujmy się do zaleceń 
producenta.
– Ubrania w intensywnych kolorach najczęściej mają tendencję 
do farbowania, o czym przekonała się niejedna zabiegana osoba. 

Szczegółowa segregacja ubrań jest ważna, jednak w praktyce bywa 
różnie – czasem pranie musimy robić na już, duże ilości nie uła-
twiają zadania, a wśród kolorowej odzieży może zdarzyć się ta 
o bardziej intensywnym nasyceniu i problem gotowy. Dlatego 
w ramach linii Paclan For Nature stworzyliśmy biodegradowalne 
chusteczki wyłapujące kolor – Color Absorber. Materiał wykonany 
z certyfikowanej 100% wiskozy wchłonie nadmiar barwników 
z tkanin i ochroni odzież przed zafarbowaniem. Efekt? Czyste 
pranie bez kolorowych smug – mówi Marta Krokowicz, Brand 
Manager marki Paclan. 

Więcej detergentu = lepsze efekty
Niekoniecznie, ale za to niedokładnie wypłukane pranie i resztki 
środka piorącego w pakiecie – jak najbardziej możliwe. Na opa-
kowaniu każdego detergentu widnieją wskazania producenta do-
tyczące jego dawkowania i warto się do nich stosować. Czasem 
ich nie czytamy, nie chce nam się odmierzać odpowiedniej ilości 
środka piorącego albo przy mocniej zabrudzonym praniu dodajemy 
go znacznie więcej, zakładając, że to spotęguje jego działanie. Nie 
wzmocni – przy takiej odzieży warto ją najpierw wymoczyć i wy-
czyścić ręcznie, a potem wyprać w pralce.

Zbyt rzadkie czyszczenie pralki 
Nieprzyjemny zapach i szary osad na praniu lub co gorsza – awaria 
pralki – to skutki zbyt rzadkiego czyszczenia urządzenia. Chodzi 
zarówno o elementy zewnętrzne, jak i wewnętrzne – bęben pralki 
oraz filtry. W sklepach znajdziemy specjalne środki czyszczące, 
które usuwają osad kamienny, pozostałości proszku oraz brud. 
Możemy zrobić to także w bardziej ekologiczny sposób, np. umiesz-
czając w pojemniku na detergent 1/3 szklanki kwasku cytrynowego 
przy ustawieniu wysokiej temperatury prania – 90°C. Ważne, aby 
bęben pralki był pusty. Dezynfekcja gotowa!
Pranie – niezależnie od ilości i okoliczności warto robić z głową 
i pamiętać o kilku niezbędnych zasadach, zanim wciśniemy ma-
giczny przycisk „start”. W końcu chodzi o ubrania, które lubimy 
i w których czujemy się sobą. Niech służą jak najdłużej!

KĄCIK KULINARNY

Serowe knedle z morelami – zrób, to proste!
Zobaczyłam je ostatnio na zdjęciu, gdzieś mi mignęły. Niby mignęły, ale z głowy wyjść nie chciały, więc musiałam je 
zrobić. Do sklepu jechać i szukać w tym upale, szczerze mówiąc, mi się nie chciało. A poza tym, ser został po ostatnich 
naleśnikach. Cóż, trzeba się było zabrać za ich zrobienie. Okazało się to super proste, więc i Ciebie zachęcam - zrób je w domu. 
Do środka możesz dać morele, porzeczki, maliny, truskawki... A ja już czekam na śliwki :).

Serowe knedle z morelami
• 500 gramów białego sera  

(u mnie dwie kostki po 250 gram)
• 1 i 1/4 szklanki mąki
• 2 jajka
• 10 moreli
Dodatkowo:
• masło, cukier lub miód

Ser przekładamy do miski, rozgniatamy go widelcem, dodajemy 
jajka i porządnie mieszamy, dodając mąkę, wszystko razem trzeba 
wyrobić na jednolitą masę.
Wstawiamy garnek z wodą, u mnie garnek 3 litrowy, gotujemy 
wodę.
Potem tą masę nakładamy łyżką na rękę (lub urywamy po ka-
wałku), spłaszczamy ciasto w dłoniach. Na ciasto kładziemy 
połówkę moreli i sklejamy w kulkę – u mnie były mniejsze 
i większe : )

I gotowe :) prawie, teraz wkładamy nasze kulki do gotującej 
się wody i gotujemy, aż wypłyną na powierzchnią + 2 minuty.
Wykładamy na talerz, polewamy masłem i posypujemy cukrem.
Takie były pierwsze, kolejne które będę odsmażać, odsmażę na 
maśle klarowanym i posypię cukrem :)
I co, trudne? Proste, prawda? Też mi się wydawało to być bar-
dziej skomplikowane :)
Smacznego!

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

Multiholizm
Generalnie nie zajmuję się uzależnieniami. A przynajmniej nie w do-
słownym sensie. Gdybym miała to wytłumaczyć osobie, która nie zna 
się na rodzajach terapii – powiedziałabym po prostu, że nie jestem te-
rapeutą uzależnień. Jednak bardzo często zdarza się, że do gabinetu 
trafiają osoby, które zgłaszają się z zupełnie innym problemem, a „przy 
okazji” wychodzi uzależnienie. 
Nie jest ono zgłaszane jako 
główny powód terapii, bo często 
ludzie nawet nie wiedzą, że to 
już może być nałóg. Z trochę 
innymi przypadkami spotykam 
się jako seksuolog – tutaj fak-
tycznie dość często (choć nie 
zawsze tak jest!) ludzie zgłaszają 
się z problemem uzależnienia od 
pornografii czy seksu.
Niestety, jako społeczeństwo, nie 
mamy za dużej świadomości, kiedy 
jakiś nawyk zaczyna być chorobą. 
Wiele osób jest zaskoczonych, kiedy 
dowiadują, że codzienne picie kie-
liszka wina „żeby łatwiej zasnąć”, 
może już być nieprawidłowością. 
Bardzo często wtedy słyszymy, że 
przecież ta ilość alkoholu nie jest 
duża, że „nie jestem lumpem sto-
jącym pod sklepem” i że przecież 
„zawsze mogę przestać”, a jednak 
okazuje się, że każdy wieczór jest 
tak organizowany, by była okazja 
do napicia się. Zaskoczeniem jest 
również zakupoholizm – bardzo 
często nie widzimy nim nic złego, 
dopóki nie wydamy stanowczo za 
dużej ilości pieniędzy w sposób 
niekontrolowany. A przecież 
każde uzależnienie zaczyna się 
stopniowo...
Mam kolegę narkomana. Piszę 
w czasie teraźniejszym, choć mój 
znajomy wiele lat temu przestał 
brać. Obecnie prowadzi kilka 
dużych firm, w których zatrudnia 
byłych narkomanów. I sam również 
prowadzi terapie jak terapeuta. Od 
wielu lat jest „czysty”. Spotkaliśmy 
się ponad 2 tygodnie temu, bo brał 

udział w prowadzonych przeze 
mnie warsztatach. Opowiedział 
mi, że kilka tygodni temu zemdlał. 
Zabrała go karetka. Okazało się, że 
zupełnie wypłukał potas z własnego 
organizmu. Pijał nawet po 10 kaw 
dziennie. I to rodzaj bardzo silnej 
kawy specjalnie sprowadzonej ze 
Stanów. „Magda – powiedział - 
to właściwie niemożliwe nie być 
dzisiaj uzależnionym. Nawet jak 
skończysz z jedną używką, to 
znajdziesz sobie coś innego.” Pora-
żające, ale niestety tak jest. Okazuje 
się nawet, że osoba uzależniona 
jest bardzo rzadko od jednego 
czynnika. Np osoby korzystające 
w sposób niewłaściwy z seksu, nad-
miernie również piją alkohol albo 
biorą narkotyki. To bardzo ważne, 
żeby terapeuci zdawali sobie z tego 
sprawę, ponieważ osoby zgłaszające 
się na terapię z powodu jakiegoś 
uzależnienia, najczęściej przyznają 
się do jednego, a drugi zachowują 
w tajemnicy, by nadal mieć swój 
niewłaściwy sposób radzenia sobie 

z emocjami. Oczywiście, taka te-
rapia nie przyniesie żadnego efektu. 
No cóż, współczesny świat nas tylko 
zaprasza do bycia od czegoś uzależ-
nionym. Dzięki temu rosną finanse 
wielkich koncernów, a człowiek 
staje się bezmyślnym konsumentem. 
Nawet nie wiemy, kiedy już nie po-
trafimy żyć bez czegoś – alkoholu, 
papierosów, elektroniki, zakupów, 
kawy... Nasze uzależnienia się 
dwoją, troją... A my – choć tego na 
początku nie odczuwamy – coraz 
bardziej jesteśmy bezsilni. Na po-
czątku, coś co miało pomagać, staje 
się naszym katem.

 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

100. urodziny Pani Zofii z Więckowic
W dniu 29 czerwca 2021 roku swoje setne urodziny obchodziła 
Pani Zofia Kwiecień z Więckowic. 
Z tej okazji Zastępca Wójta Gminy Zabierzów 
Bartłomiej Stawarz złożył Jubilatce życzenia 
i wręczył wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Zabierzowie Dominiką 
Lewicką oraz Sołtysem i Radnym Gminy Za-
bierzów Adamem Wierzbickim kosz kwiatów 
oraz upominki.
Życzymy Pani Zof ii wszystkiego najlep-
szego, dużo zdrowia i szczęścia, pogody ducha 
i uśmiechu na co dzień.

 v Tekst: W. Wojtaszek 
Zdjęcia: J. Banarski 

www.zabierzow.org.pl
............

Redakcja "Gwarka" dołącza się do życzeń 
 dla szanownej Jubilatki.

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

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. 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

AAQQUUAA GGLLOOWW -- NNAAWWIILLŻŻAANNIIEE OODD ŚŚRROODDKKAA!!
Napój Aqua Glow z technologią Ceramosides™ i ekstraktem
z borówki brusznicy poprawia nawilżenie skóry od wewnątrz!
Aby skóra wyglądała pięknie, zdrowo i promiennie, musi być
optymalnie nawilżona.
Napój Aqua Glow to suplement diety, który poprawia
nawilżenie skóry od wewnątrz i uzupełnia pielęgnację
kosmetykami. Ma pyszny, jagodowy smak. Łatwo się go
przygotowuje: wystarczy wymieszać saszetkę w szklance
wody. Zawiera technologię Ceramosides™, która – jak
wykazały badania kliniczne – poprawia nawilżenie
i elastyczność skóry na całym ciele, wygładza ją i zmniejsza
widoczność zmarszczekw ciągu zaledwie dwóch tygodni!
Zapraszam do naszych biur po więcej informacji i na badanie cery, w którym można
sprawdzić nawilżenie swojej skóry.
Po kuracji można wykonać badanie kontrolne. Sprawdzałam już u kilku klientek i naprawdę
poprawia się nawilżenie.

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

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.



10 Informacje, Reklamy

CHRZANOWSKI FESTIWAL PERKUSYJNY  
CABAN DRUMMER FEST

Caban Drummer Fest powraca! Chrzanowski festiwal perkusyjny odbędzie 
się w tym roku. Tym razem jednak na sali teatralnej Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 25 września 2021 roku zapra-
szamy miłośników bębnów, muzyki i ciekawego spędzania wolnego czasu 
na kilka godzin perkusyjnej uczty. Czeka nas sporo grania, warsztatów 
i rozmów z artystami. IV edycja Caban Drummer Fest to występy czwórki 
muzyków. Na scenie zobaczymy takich perkusistów jak: Maciej Sobczak, 
Natalia Krząkała, Piotr Pniak oraz Łukasz Ìcanraz̀  Sarnacki. Będzie też 
kilka niespodzianek. Imprezę poprowadzi jak zwykle Eryk Gruca. Start 
o godz. 18:00, otwarcie bram 17:30. Bezpłatne wejściówki na festiwal 
można odbierać w Informacji/kasie Kina Sztuka od 20 sierpnia. Liczba 
miejsc ograniczona.
Maciej Sobczak – ma 30 lat, od ponad dekady za perkusją. Zaangażowany 
w projekty muzyczne: Alias Blekaut, Mike Tremolo Solo. Często bierze 
udział w różnych jam session, a improwizacja to jego drugie imię. Tak jak 
wspominałem Funk płynie w jego żyłach. W ostatnim czasie mogliśmy 
oglądać wiele drum coverów jego autorstwa. Maciek wśród swoich per-
kusyjnych idoli wskazuje takich bębniarzy jak: Benny Greb, Nate Smith 
i Tomasz Łosowski. Jego muzyczni idole to: Freddie Mercury, Kraftwerk, Red 
Hot Chilli Peppers, Vulfpeck, a ulubione zajawki: produkcja muzyki elektro-
nicznej, sampling i gotowanie. Jednym słowem, lubi siedzieć za garkami!
Natalia Krząkała – ma 22 lat i gra na perkusji od 11 roku życia. Jej główna 
muzyczna inspiracja to Michael Jackson, a perkusyjni idole to między 
innymi: Anika Nilles, Luke Holland, Mike Johnston, Tony Royster Jr oraz 
wielu innych. Dawniej perkusistka zespołu MOLE. Aktualnie gra w projekcie  
“Sabina Szewczyk” . Nagradzana i wyróżniania w konkursach perkusyjnych 
m.in.: trzykrotnie III miejsce w Ogólnopolskim konkursie perkusyjnym 
„Drum Fest” oraz I miejsce w ogólnoświatowym konkursie perkusyjnym 
„Hit like a girl”. Natalia dała się poznać szerszej publiczności również dzięki 
występowi w programie telewizyjnym „Mam Talent”. Była też bohaterką 
reportażu Dzień Dobry TVN. W Starej Kotłowni próbowała swoich sił 
w przeglądzie zespołów KLANG.
Piotr „Pniaq” Pniak – absolwent klasy perkusji Akademii Muzycznej 
w Łodzi. Od 2000 roku jej wykładowca w stopniu adiunkta. Pniak współpra-
cował m. in. z takimi wykonawcami i grupami muzycznymi jak: Proletaryat, 
Moskwa, Małgorzata Ostrowska, Bracia Cugowscy, Wojciech Pilichowski, 
Sidney Polak, Vienio i Pele, Wojtek Cugowski. Wielokrotnie współpra-
cował z orkiestrami symfonicznymi koncertując i nagrywając muzykę 
symfoniczną oraz filmową. Jest autorem czterech video podręczników 
dla perkusistów. W czasopismach “Gitara, Bas i Bębny” oraz “Perkusista” 
ukazało się wiele ćwiczeń, artykułów, felietonów i testów jego autorstwa.  
Od kilku lat wykładowca w Akademii Rocka w Warszawie.  Jeden z niewielu 
polskich perkusistów z doktoratem. Wśród swoich perkusyjnych guru 
wskazuje przede wszystkim legendy bębniarstwa jakimi są: Steve Gadd, 
Peter Erskine, Steward Copeland, David Grohl, Manu Katche i Marilyn Mazur.
Miłośnik muzycznych eksperymentów, czego przykładem może być kilku-
krotna współpraca z Prof. Bogusławem Schaefferem oraz liczne nagrania 
i koncerty  muzyki awangardowej.
Łukasz „Icanraz” Sarnacki – jeden z najbardziej aktywnych polskich per-
kusistów ostatnich lat, na co dzień występujący w zespole CORRUPTION. 
Pracuje także jako muzyk sesyjny. Od 2013 roku stoi na czele prywatnej 
szkoły muzycznej Rockalizacja by Mapex, w której uczy gry na perkusji. Przygodę z perkusją zaczął w 1993 roku, w wieku zaledwie 
9 lat. Współpracował z wieloma projektami i zespołami – m. in.: Devilish Impressions, Virgin Snatch, Darzamat, Abused Majesty, 
Via Mistica, Hermh, Christ Agony, Naumachia, Asgaard, Voidfire, etc. Koncertując zjeździł całą Europę, od wybrzeży Portugalii 
po odległe horyzonty rosyjskiego Uralu. Ma na swoim koncie ponad 30 oficjalnie wydanych płyt. Współpracuje także z wieloma 
producentami sprzętu muzycznego: Mapex, Istanbul Agop, Roland, Agner, Soundargov, BullCases, Evans oraz Czarcie Kopyto.
 Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju podczas festiwalu należy stosować się do obowiązujących w dniu imprezy obostrzeń. 
Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy czuli się komfortowo, ale również bezpiecznie.

Piknik BLIŻEJ NATURY w Ściejowicach
Już w najbliższą niedzielę (29 sierpnia 2021 r.) w godz. 16.00-20.00 
Stowarzyszenie Perspektywa w Ściejowicach zaprasza na Ro-
dzinny Piknik pn. "Bliżej natury".
W programie :
• warsztaty "Ogrody przyjazne 

naturze" przygotowane przez 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego

• zabawy i rozgrywki sportowe 
dzięki współpracy z LKS 
Gwiazda Ściejowice

• gry, zabawy, konkursy
• malowanki "Tosia i Wojtuś 

odkrywają Skarby Blisko 
Krakowa" razem z Blisko 
Krakowa - Lokalna Grupa 
Działania

• pokazy sprzętu strażackiego 
w wykonaniu OSP Ściejowice

• wielkie bańki mydlane
• malowanie twarzy i plecenie ko-

lorowych warkoczyków
• potrawy z grilla i inne zdrowe 

smakołyki.
Wydarzenie odbędzie się na te-
renie wokół Szatni LKS "Gwiazda 
Ściejowice".
Zachęcamy do zabrania ze sobą 
koca, na którym będzie można 
wygodnie usiąść i cieszyć się 
wspólnymi chwilami. Organi-

zatorzy zastrzegają możliwość 
zamian w programie np. ze 
względu na niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne. Ze względu 
na sytuację epidemiczną związaną 
z Covid-19 w czasie pikniku należy 
przestrzegać dystansu społecznego 
i często dezynfekować dłonie.

Zadanie publiczne jest  
współfinansowane ze środków 

Gminy Liszki.
Patronat:  

Skarby Blisko Krakowa

 v www.liszki.pl
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Pierwsze od dwóch lat Podwójne Uderzenie - za nami

Całkowicie rozmyte i wypłukane drogi, rozmyte pola, połamane drze-
wa które usuwaliśmy z dróg, natomiast wszystko wsiąkło zostawiając 
suche drogi a trawersy na których wiele razy mozolnie przeciągaliśmy 
auta na wyciągarkach tym razem były wyschnięte na pieprz i po prostu 
jechaliśmy dalej. Ale mimo wszystko zarówno atmosfera była jak tem-
peratura-gorąca. Błoto mimo wszystko udało się znaleźć, napędy trzeba 
było zapinać i wyciągarki również czasem się przydały.
Pierwszy dzień zakończyliśmy ogniskiem i biesiadowaniem do późnego 
wieczora. Niedziela na szczęście była już nieco chłodniejsza i było czym 
oddychać. Zaczęliśmy od zwiedzania zamku w Bydlinie, następnie pokaza-
liśmy naszym uczestnikom piękne zakątki Jury, naprawdę głębokie i ciasne 
wąwozy, chociaż z niewielkimi obawami czy na pewno wszędzie zmiesz-
czą się najszersze pojazdy. 
Obeszło się bez strat i w drugiej połowie dnia pojechaliśmy potaplać się 
w głębszych kałużach, które prawie nigdy nie wysychają. I tutaj już się nie 
zawiedliśmy, wody i błota każdy miał ile chciał. Kilka samochodów trzeba 
było wyciągać.  Reasumując, bardzo pozytywny wyjazd, który powtarza-
my w sierpniu na zakończenie wakacji.
Jeszcze raz wspominamy Dzień Dziecka 2021 w wykonaniu Stowarzysze-
nia Otwarci w Bydlinie. Najmłodszym jedyne czego mogło zabraknąć to 
czasu żeby skorzystać ze wszystkich atrakcji. 
Najwięcej było chyba moto-atrakcji, gdyż poza offroadem z 16 Kilo Błota 
była jazda Quadami, zlot klasyków, wystawione bojowe wozy strażackie, 
holowniki itp. Ponadto mnóstwo innych zabaw, kąpiel w pianie, dmuchań-
ce, piłka nożna, poczęstunek, strzelnica, wystawa wojskowa i policyjna 
i wiele wiele innych. 
My wymęczyliśmy nasze maszyny w błocie i piachu, wyciągarki i liny pra-
cowały, dzieci się cieszyły, mamusie czasem panikowały.  
Było super! Zapraszamy do pełnej galerii i filmów na profilu FB!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Było bardzo fajnie, chociaż mogło być trochę lepiej, ponieważ jak to w lecie bywa, psikusa sprawiła pogoda. Wyjazd poprzedził wy-
jątkowo upalny tydzień, co skutecznie osuszyło część tras czyniąc niektóre odcinki nieco zbyt łatwymi, ponadto mocno uciążliwy był
wszechobecny kurz. Co ciekawe w wielu miejscach widzieliśmy skutki ulew, które miały miejsce zaledwie tydzień wcześniej. 
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BURZA - BĄDŹ BEZPIECZNY
O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych wyładowań atmos-
ferycznych (piorunów). Wyładowania występują zarówno pomiędzy chmurami 
jak i między chmurą a ziemią. Zwykle burzy towarzyszą intensywne opady 
deszczu często z gradobiciem oraz porywisty wiatr. Czym jest piorun lub inaczej 
błyskawica? Mówiąc najprościej to wyładowania elektryczne o bardzo dużym 
natężeniu. W CZASIE BURZY NAJBEZPIECZNIEJ JEST PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ 
BUDYNKU, DLATEGO, O ILE TO MOŻLIWE, NIE NALEŻY Z NIEGO WYCHODZIĆ.

POZA DOMEM
Jeżeli burza zastanie nas poza domem należy:
• jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,
• unikać przebywania pod drzewami,
• unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
• jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni 

– znaleźć, o ile to możliwe, obniżenie terenu 
(starajmy się nie być najwyższym punktem) 
i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi 
i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi 
powinny być złączone, ponieważ w przypadku 
uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy 
napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do 
przepływu prądu między stopami,

• jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się 
na łodzi wyjść na brzeg i oddalić się od wody, 
gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem 
elektrycznym,

• unikać dotykania przedmiotów zrobionych 
z metalu oraz przebywania w ich pobliżu – 
przedmioty metalowe mogą „przyciągać” pioruny,

• pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat 
w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę 
przed uderzeniem pioruna,

• natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki 
elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam 
dęba”,

• osoby przebywające w grupie na otwartej 
przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość 
kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku 
uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić 
pomocy porażonym,

• jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, 
natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod 
żadnym pozorem do nich nie podchodź.

W DOMU
Jeżeli podczas burzy przebywamy w domu należy:
• unikać używania sprzętów elektrycznych 

i elektronicznych zasilanych z sieci (suszarki do 
włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie 

z tych urządzeń, w przypadku uderzenia 
pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, 
grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się 
w przewodach instalacji elektrycznej,

• odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy 
(sprzęt RTV, komputery) – to uchroni go przed 
uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia, 
będącego skutkiem uderzenia pioruna 
w infrastrukturę elektroenergetyczną,

• przygotować latarkę z bateriami, na wypadek 
przerw w dostawie prądu,

• jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji 
elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd 
– wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast 
wezwij odpowiednie służby techniczne.

PORAŻENIE PIORUNEM – CO ROBIĆ
• należy zbadać stan ogólny poszkodowanego,
• trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest 

wyczuwalne,
• jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do 

zatrzymania oddechu, należy jak najszybciej 
rozpocząć sztuczne oddychanie, natomiast 
jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne 
jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca.

 v www.gov.pl
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Patrz nie tylko na kolor – wybieramy farbę do malowania wnętrz
Malowanie to najpopularniejszy i najszybszy sposób dekorowania ścian w naszych domach i mieszkaniach. Czym kierować 
się przy wyborze farby, aby efekt spełnił oczekiwania, a mieszkańcy otrzymali w pakiecie zdrowy mikroklimat? Oto kilka 
wskazówek, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję.
Planując malowanie ścian zazwyczaj wszystkie nasze myśli kon-
centrują się wokół koloru farby, która stworzy tło dla pozostałych 
elementów wystroju wnętrza. To bardzo ważna decyzja w kon-
tekście późniejszego efektu aranżacyjnego. Nie będzie zbytnią 
przesadą, jeśli powiemy, że to właśnie kolor bardzo często decyduje 
o tym, po który produkt z półki sklepowej sięgamy. Tymczasem 
zapominamy o tak istotnej kwestii, jak wpływ wykończenia na 
jakość powietrza w pomieszczeniach, które z kolei działa na sa-
mopoczucie mieszkańców. Zacznijmy zatem od początku.

Jaki kolor farby wybrać?
Kolor, na który pomalujemy ściany, to kwestia naszych indywidu-
alnych preferencji. Jeśli zależy nam na wykreowaniu przestrzeni 
eleganckiej i subtelnej, sprzyjającej odpoczynkowi, pracy czy 
spotkaniom zawsze świetnym wyborem są odcienie pastelowe – 
bardzo modne są biele, szarości, beże oraz brązy. Nienarzucający 
się charakter pasteli to klucz do tworzenie wnętrz ponadcza-
sowych, emanujących świeżością, energią i optymizmem. Łagodna 
i delikatna kolorystyka nie męczy oczu, sprzyja koncentracji oraz 
wyciszeniu, a przy tym pasuje do każdego wnętrza, bez względu 
na jego funkcję czy styl. Pastele wnoszą do wnętrza dużo światła, 
dlatego warto po nie sięgnąć szczególnie wtedy, kiedy mamy do 
urządzenia niewielką przestrzeń. Z powodzeniem sprawdzą się 
także w większych pomieszczeniach. Te kolory dają dużą swobodę 
aranżacyjną – można je dowolnie łączyć z bielą, tworząc idealne 
tło dla różnego rodzaju materiałów wykończeniowych, mebli i do-
datków, także tych w mocnych, kontrastowych kolorach.

Kolor to nie wszystko!
Farby mogą nie tylko wpływać na estetyczny odbiór wnętrza czy 
jego optykę, lecz także na samopoczucie użytkowników wnętrz. 
Dlatego przy zakupie odpowiedniego produktu warto zwrócić 
uwagę nie tylko na kolor czy siłę krycia, lecz także na jego wła-
ściwości i funkcjonalność. – Chcąc czuć się naprawdę komfortowo 
w domowym zaciszu, do malowania ścian i sufitów wybierajmy 
farby wysoce paroprzepuszczalne, na bazie naturalnych skład-
ników, bez konserwantów i szkodliwych dla zdrowia lotnych 
związków organicznych (LZO) – podpowiada Tomasz Dzierwa 
z firmy Baumit Polska. – Godną uwagi propozycją jest farba 
Baumit IonitColor, która poprawia jakość powietrza, oczysz-
czając je z pyłków oraz drobinek kurzu. Wytwarzane przez nią 
naturalne jony działają na zanieczyszczenia jak magnes, przy-
ciągają je i wiążą ze sobą, a ich większy ciężar sprawia, że opadają 
na podłogę i można je łatwo zebrać podczas codziennego sprzą-
tania. Docenią to nie tylko osoby z alergią czy rodziny z dziećmi, 
lecz każdy, kto ceni sobie spokojny sen, dobre samopoczucie fi-
zyczne i uczucie bycia wypoczętym – dodaje.  

Jakie podłoże pod farbę?
Pamiętajmy również o odpowiednim przygotowaniu podłoża dla 
farby. Jeśli marzą nam się idealnie gładkie ściany, rozwiązaniem 
będzie wykonanie gładzi. Decydując się na „zdrową” powłokę 
malarską warto zadbać o to, by to, co pod nią również takie było.  
– Farba Baumit IonitColor najlepiej sprawdza się w systemie 
z poprawiającą mikroklimat mineralną masą szpachlową Baumit 

IonitFinish w formie pasty lub Baumit IonitFino w postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia z wodą. Fenomen obu tych gładzi 
polega na tym, że bez przerwy efektywnie przyjmują i oddają 
wilgoć, wspierając tym samym utrzymanie poziomu wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu w optymalnym zakresie, który wynosi 
40-60%, co zapewnia nam dobre samopoczucie – podpowiada 
Tomasz Dzierwa.
W domach spędzamy bardzo dużo czasu, dlatego tak ważne jest, 
by przy jego wykańczaniu czy remoncie sięgać po rozwiązania 
bazujące na naturalnych surowcach, które będą wspierać dobre 
samopoczucie mieszkańców. Badania naukowe przeprowadzone 
w największym europejskim parku badawczym materiałów bu-
dowlanych Baumit VIVA dowodzą, że regulujące mikroklimat 
wykończenie ścian wewnętrznych to jedna fundamentalnych zasad 
zdrowego mieszkania. Wybierając odpowiednie produkty szybko 
wykończymy wnętrze i wprowadzimy w nasze otoczenie pożądaną 
świeżość, dbając jednocześnie o zdrowie domowników.

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  
dom 300 m kw.  

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

Cena: 250 tys. PLN.

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

OD 1 WRZEŚNIA  
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIURA:

KRZESZOWICE, UL. WYKI 2

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 o 

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

Cena: 192,5 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).

Nowa cena: 2.610 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.

dom w zabudowie bliźniaczej plus stodoła w 
Paczółtowicach, działka 10 a. 

Cena: 225 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 120 m kw w Paczółtowicach, działka 10 a. Cena: 225 tys. PLN
5. Dom 90 m kw w Morawicy, działka 13 a. Cena: 260 tys. PLN. 
6. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.  

Cena: 1.600 tys. PLN.
7. 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
8. Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),  

przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
9. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
10. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
11. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
12. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
13. 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.

14. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
15. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
16. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

Cena: 139 tys zł.

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

każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
18. Kamienica 300 m kw. w Krakowie - 3 kondygnacje po 2 mieszkania, 

plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew. 
adaptacji). Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
19. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice. Cena: 580 tys zł.

20. 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.

21. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład 
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.  
Cena: 1.378 tys. PLN

22. 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. 

23. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
24. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 
 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
25. 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.

26. 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.

27. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

28. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

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

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Dwie strony temperatury i jeden mikroklimat – jak o niego zadbać?
Odpowiednie warunki panujące w domu to podstawa dobrego samopoczucia. I nie chodzi tu wyłącznie o to, w jaki sposób urządzone 
są jego wnętrza, a o jakość powietrza, którym w nich oddychamy, zależną w dużej mierze od konstrukcji budynku i zastosowanych ma-
teriałów budowlanych. Słyszeliście o prądach konwekcyjnych? Lepiej ich unikać. Kiedy powstają i w jaki sposób możemy im zapobiec, by 
mieszkać w zgodzie z filozofią healthy living? Spieszymy z odpowiedzią.
Komfortowy mikroklimat w przestrzeniach mieszkalnych zależy 
w istotnym stopniu od czynników, takich jak temperatura – za-
równo powietrza, jak i powierzchni ścian – oraz ruch powietrza. 

Temperatura powietrza
Zależnie od sezonu, na temperaturę w pomieszczeniu ma wpływ 
ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie. Za najbardziej komfortowy 
dla domowników uznaje się przedział od 20 do 22°C w salonie i od 
17 do 18°C w sypialni. W praktyce jednak nasze odczucia są subiek-
tywne. Tolerancja na temperaturę zmienia się w zależności od pory 
roku. Dla przykładu w lecie, kiedy na zewnątrz panują upały, także 
w pomieszczeniach akceptujemy wyższe wskazania termometru.

Temperatura powierzchni
Warto wiedzieć, że nie tylko temperatura powietrza ma wpływ 
na to, jakie warunki panują w pomieszczeniach i to, jak czujemy 
się przebywając pośród czterech ścian. Także temperatura po-
wierzchni, takich jak ściany, okna, sufity czy grzejniki, decyduje 
o komforcie domowych wnętrz. Zimne ściany postrzegane są 
z reguły jako nieprzyjemne. Z punktu widzenia przyjaznego miesz-
kańcom mikroklimatu, im temperatura powietrza będzie bardziej 
zbliżona do temperatury powierzchniowej ścian zewnętrznych 
budynku, tym lepiej. 

Zjawisko konwekcji
Optymalna różnica pomiędzy temperaturą powietrza w pomiesz-
czeniu a temperaturą powierzchni ścian powinna mieścić się w gra-
niach 3°C. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Otóż, w przypadku, gdy 
temperatura powietrza staje się znacząco wyższa od tej na po-
wierzchni ścian, ciepło zaczyna unosić się ku górze, a w jego miejsce 
napływa chłodne powietrze. Wprawione w ten sposób w ruch po-
wietrze, powoduje tworzenie się prądów konwekcyjnych, które 
odczuwamy jako nieprzyjemne przeciągi. Co więcej, w takich 

warunkach kurz i inne zanieczyszczenia zaczynają krążyć w po-
wietrzu, co najbardziej odczuwają osoby zmagające się z alergią 
i chorobami dróg oddechowych.

Po przyjazny mikroklimat
Co zatem możemy zrobić, by uniknąć powstawania prądów kon-
wekcyjnych oraz cieszyć się przyjemnym mikroklimatem wnętrz 
i to w dużo szerszym aspekcie? Zadbajmy o odpowiednie ocie-
plenie domu.
– W dobrze ocieplonym budynku, nawet zimą temperatura na 
powierzchni ścian będzie bardziej zbliżona do temperatury po-
wietrza w pomieszczeniu – mówi Tomasz Jarzyna, product ma-
nager w Baumit Polska. – W przypadku braku ocieplenia lub 
niewystarczającej termoizolacji, nie będzie już tak „różowo”. 
W chłodne dni, temperatura na powierzchni ścian utrzymuje 
się na znacznie niższym poziomie niż temperatura ogrzewanego 
powietrza we wnętrzach. Tworzą się nieprzyjemne przeciągi, 
wywołane przez prądy konwekcyjne. Właściwa termoizolacja za-
pobiega wychładzaniu powietrza przy powierzchni ścian, a co za 
tym idzie – w całym pomieszczeniu. Ponadto, skuteczne ocieplenie 
zapobiega gromadzeniu się zimnego powietrza przy podłodze, co 
zwiększa komfort, bez konieczności dodatkowego ogrzewania – 
podsumowuje ekspert.
Aby mieć pewność, że wszystkie elementy układu będą ze sobą 
właściwie współpracowały, warto korzystać ze sprawdzonych roz-
wiązań systemowych. Najlepiej takich, których jakość jest potwier-
dzona oceną techniczną. Pamiętajmy, że troska o nasz komfort 
we wnętrzach powinna towarzyszyć nam od samego początku, 
a nie dopiero na etapie aranżacji. Kiedy już zaczniemy korzystać 
z wykończonych pomieszczeń będziemy sobie wdzięczni za takie 
podejście! 

DO SPRZEDANIA  
działka usługowa 50 a,  

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

CHRZANÓW

JERZMANOWICE-PRZEGINIA WIELKA WIEŚ

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W HOGWARCIE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 28 sierpnia na deptak na Zakończenie wakacji w Hogwarcie.

Program imprezy:
• 13:30 „Psi patrol” pokaz przedpremierowy (Kino Sztuka/biletowany)
• 16:00-19:00 kolory holi (deptak przed MOKSiR)
• 16:00-19:00 turniej trójmagiczny, dmuchańce, pokazy baniek mydlanych, brokatowe tatuaże oraz malowanie twarzy, gry i zabawy, 

konkursy z nagrodami, a także warsztaty plastyczne oraz bal (deptak przed MOKSiR lub Stara Kotłownia/wstęp bezpłatny)
• 19:00-20:15 koncert Kapeli Hanki Wójciak (pasaż za MOKSiR lub Stara Kotłownia/ wstęp bezpłatny)
Uwaga! W razie złej pogody wydarzenie zostanie przeniesione  do klubu Stara Kotłownia. Nie dotyczy to wydarzenia - kolory holi, które 
może odbyć się tylko w plenerze. W przypadku przeniesienia imprezy do klubu bardzo prosimy o przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
związanych z covid-19: zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust.
Link do wydarzenia: https://www.moksir.chrzanow.pl/wydarzenie/zakonczenie-wakacji-w-hogwarcie/

KONCERT ZESPOŁU PROJEKT SKANDAL
10 września 2021 roku zapraszamy do klubu Stara Kotłownia w Chrzanowie na koncert zespołu Projekt SKANDAL promujący album 
„Rock`N R̀ap”. Gościnnie wystąpi Szkielet. Support W.R.Ona. Bilety: 10 zł (do nabycia od 20 sierpnia w Informacji/kasie Kina Sztuka). 
Liczba miejsc ograniczona. Start wydarzenia godz. 19:00.

Projekt SKANDAL:
Jeden prowadzi studio nagrań, a drugi kręci teledyski. Ich potencjalna kariera muzyczna 
już dawno przeminęła. Mają żony oraz dzieci, a dla młodych lasek to już retro zgredy. Swoje 
w życiu już wypili, zobaczyli, wciągnęli i wypalili, więc można stwierdzić, że to dziadki, 
z których nie da się już nic wycisnąć. Na czole mają zmarszczki, na brzuchu nie mają mięśni, 
jeden łysy, drugi siwy. Nigdy nie zatańczą w Tańcu z Gwiazdami, nie zaśpiewają na Eurowizji, 
ani nie znajdziesz ich na Pudelku. Dla takich jak oni skończyło się już miejsce w internetach. 
Jeden lubi siedzieć w studio, a drugi też lubi siedzieć w studio, do końca im bliżej niż dalej, 
bueee... Po ch... w ogóle robią muzykę?!? Mimo wszystko…
Projekt SKANDAL to powiew świeżości na polskiej scenie muzycznej. Grają muzykę, której 
nie gra nikt inny. Ostre rockowe riffy, mocna perkusja i rapowe wokale przeplatane prze-
bojowymi śpiewanymi refrenami - ta dynamiczna mieszanka nawiązująca stylistycznie do 
lat 90’tych brzmi zaskakująco aktualnie.
Projekt Skandal to okrojona wersja zespołu Śfider Anyy (95-2003), który był prekursorem 
hardcore funky hop (teraz nazywanej przez nich rock ǹ̀ rap) w Polsce i wydał w 2000 i 2002 
roku płyty „Śfidromania” i „Gramm bo lubię” (Sony Music Polska).
Projekt SKANDAL założyli: Marek Kremer (Hidi) - wokalista i autor tekstów, reżyser teledysków 
i Rafał Kossakowski (Kosa) - gitarzysta, kompozytor utworów i realizator dźwięku. Do składu 
dołączyli również kolejni członkowie Śfider Anyy - Sebastian Mirek - perkusja i Grzegorz Buła - 
bas. Zespół pochodzi z Chrzanowa. Projekt SKANDAL w 2021 roku wydał płytę „Rock`Ǹ Rap”.
Uwaga! Bardzo prosimy o przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z covid-19: zachowanie dystansu społecznego, zakry-
wanie nosa i ust podczas trwania koncertu.

 WYSTAWA ANNY MAŁECKIEJ-BEIERSDORF „WYCINANKA ŻYDOWSKA I KRAKOWSKA”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wystawę Anny Małeckiej-
-Beiersdorf  „Wycinanka żydowska i krakowska”, na której zaprezentowana zostanie ciekawa forma 
artystyczna  - wielka sztuka wykonywana za pomocą niewielkiego narzędzia (nożyczek) w prozaicznej 
kartce papieru.

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Na Styku 
w Chrzanowie  

(MOKSiR, ul. Broniewskiego 4). Wystawę będzie można zobaczyć do 29 października 2021 r.
 Anna Małecka Beiersdorf – krakowska artystka, absolwentka etnografii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Pozytywnie zdała egzamin na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie jednak nie dane 
jej było studiować na tej uczelni. Mimo to dbała o rozwój swojego warsztatu artystycznego, we 
wczesnym okresie twórczości uprawiając głównie malarstwo olejne i akwarelowe oraz malarstwo 
na szkle naśladujące sztukę huculską. Wycinanki wykonuje od dzieciństwa, jednak dopiero w wieku 
dojrzałym  potraktowała tę technikę profesjonalnie. Po podjęciu pracy w Cepelii jako specjalista ds. 
etnografii, gdzie miała bezpośredni kontakt z polską wycinanką ludową, rozpoczęła szczegółowe 
studia nad tą dziedziną twórczości.

DOŻYNKI GMINY  
KRZESZOWICE 2021

29 sierpnia w Klasztorze Karmelitów Bosych 
w Czernej odbędą się Dożynki Gminy Krze-
szowice 2021.  Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w mszy świętej o godzinie 14.30 
oraz w obrzędzie dożynkowym, z wręczeniem 
wieńców oraz chlebów. 
https://ckiskrzeszowice.pl/

CHECHŁO RUN 2021
Z dniem 21 sierpnia 2021 ruszyły  

zapisy na Chechło Run 2021.
Data biegu: 19 września 2021 start biegu: 12:00. 

Limit uczestników: 500 osób
Miejsce startu oraz mety: wejście do Ośrodka Rekre-
acyjnego "Chechło" w Trzebini, ul. Głowackiego.

Dwa dystanse: 5 km i 10 km wokół zbiornika wodnego "Chechło"
Wpisowe: 45 zł płatne do dnia 10.09.2021 i 70 zł w dniu zawodów (w przypadku niewykorzy-
stania limitu zgłoszeń). W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Nie będzie 
biegów dla dzieci
Aby uniknąć tłoku prosimy o wcześniejsze odbieranie pakietów startowych: w piątek (17.09) 
i w sobotę (18.09) od godz. 10:00 - 18:00 w Trzebińskim Centrum Kultury (wejście jak do kina 
"Sokół") oraz w dniu zawodów w godzinach otwarcia biura zawodów w godz. 10:00 - 11:00
Wymagana jest maseczka lub inna osłona twarzy i nosa w przypadku gdy nie będzie możliwe 
zachowanie 1,5 m odstępu od innych osób.

DZIEŃ
TRZEŹWOŚCI

 

P R Z Y J DŹ .  D O ŁĄC Z .  Z O B A C Z  J A K  D O B R Z E
M OŻN A  B A W IĆ  S IĘ  B E Z  A L K O H O L U .  

zapraszają

na
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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.

RULETKA
Trafił do nas w październiku zeszłego roku. Niczyj, jak to mówią, przybłęda. Jedno miejsce. Śpi z głową na 
krawężniku. Setki, nawet tysiące przejeżdżających samochodów. Tyleż samo przechodzących obok ludzi. 
Wszyscy widzą, ale nikt nie reaguje, by mu skutecznie pomóc. Dopiero para młodych ludzi, którzy są tam 
drugi raz przejazdem i widzieli go w tym samym miejscu cztery tygodnie wcześniej, szuka dla niego kon-
kretnej pomocy. Staruszek już u nas w Łętkowicach. Widać, że bezdomność dała mu nieźle w kość. Wy-
liniały, na głowie ślady po starych pogryzieniach. Cichutki jak myszka, pokorny. Jest bezpieczny, ma już 
swój kocyk, swoją miskę, deszcz nie pada mu na głowę... Jaki jest Ruletka teraz? Pozytywny, uśmiechnięty 
i chociaż to już dziadziuś, jest żywotny i pełen energii. Lubi kontakt z ludźmi, z innymi psami. Właściwie 
jest bezproblemowym psem. Fajnie by było, gdyby ostatnie lata spędził przy swoim człowieku, bo chyba 
zapomniał jak to jest mieć go tylko dla siebie. Ruletka ma około 10 (może więcej) lat, waży 15 kg, jest 
przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

KOKOS
Trafił pod naszą opiekę trzy miesiące temu, ponieważ poproszono nas o pomoc w znalezieniu mu domu. To był 
zwrot z adopcji po ponad półrocznym pobycie w domu. Powodem było ugryzienie opiekunki w twarz, a dokładnie 
w nos. Skóra została rozerwana, konieczne było szycie. Miało to miejsce podczas zabawy... Nie wiemy, co takiego 
się wydarzyło, że pies tak zareagował. Możmy tylko powiedzieć jaki Kokos jest teraz - spokojny, miły, przychodzi 
na zawołanie, nie ma problemu z innymi psami, nie ma problemu z dotykiem całego ciała, nie broni zasobów. Od 
dnia przyjazdu nie wykazał ani razu agresji do człowieka. Psy, które wracają z adopcji po, czasami incydentalnym, 
ugryzieniu opiekuna, mają naprawdę przechlapane. Kisną wtedy w schronisku z przyklejoną łatką agresora. Jak 
ogłaszać takie psy? Absolutnie nie można zatajać faktu pogryzienia, ale niestety to działa też mocno na niekorzyść 
psa, a i zawsze w głowie pozostaje obawa, czy sytuacja się nie powtórzy. To są trudne adopcje. Kokos jest fajnym, 
wrażliwym, mądrym i delikatnym psem. Nie jest psem agresywnym. Gdzieś po drodze coś poszło nie tak jak trzeba 
i efekt znamy. Nie ma w tej sytuacji winnego. Może to za małe doświadczenie opiekunki, może jeszcze coś innego... 
Kokos potrzebuje domu odpowiedzialnego, spokojnego i świadomego. Na pewno bez dzieci. Ma około 3-4 lata, 
waży 13 kg, jest wykastrowany i zachipowany. Czeka na swojego człowieka w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

CLEO
Wesoła, rozbiegana i wszędobylska. Ciekawa świata, czasami uparta, jeśliby jej pozwolić, to wejdzie czło-
wiekowi dosłownie na głowę. Przy tym przytulaśna kokietka, bardzo inteligentna. Bywa, że ma swoje psie 
humory, ale to już w tej chwili bardzo rzadko się zdarza. Świetnie dogaduje się z innymi psami, reakcji na 
koty nie znamy. Ogólnie to cudna dziewczynka. Cleo ma około 5 lat, waży 16 kg, jest przygotowana do 
adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Szukamy domu aktywnego i z doświadczeniem. Czeka w naszym 
fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

DINUŚ WCIĄŻ CZEKA NA DOM. POMÓŻMY!
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

BENTLEY
Przedstawiamy Bentley'a - pięknego, młodziutkiego, kochanego psiaka. Bentley ma około 10 miesięcy, waży 
11 kg. Może jeszcze odrobinę nabrać ciałka i ważyć do 12 kg. Bentley to taki duży dzidziuś, uwielbia się 
przytulać, bardzo tęskni do ludzi. Psiaczek dogaduje się z innymi pieskami, jest towarzyskim zwierzaczkiem. 
Na spacerach nie zwraca uwagi na koty. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odro-
baczony i odpchlony. Jest zaczipowany i został wykastrowany. Prosimy o dobry, troskliwy, aktywny dom dla 
tego uroczego młodziaka. To wspaniały piesek, który czeka na kochający dom. Tel: 793 993 779.

DŻORDŻ
Przedstawiamy Dżordża - słodkiego białego maluszka. Dżordż to młodzieniaszek - ma około 
7-8, maksymalnie 9 miesięcy, waży około 9 kg, większy już raczej nie będzie. Psiak radzi sobie 
z chodzeniem na smyczy, choć raczej nie był do niej wcześniej przyzwyczajony. Dżordż jest wpa-
trzony w opiekunów jak w  obrazek. Przytula się, rozdaje psie całuski, liże po rękach. To bardzo ko-
chaniutki psiak, który czeka u nas na najlepszy dom. Dżordż jest albinosem - jego skóra nie wy-
twarza barwnika. Na obecną chwilę nie ma ani alergii pokarmowej, ani na słońce, ale ta druga, przy 
dużej ekspozycji na światło, może się pojawić. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i za kilka dni zostanie wykastrowany. 
Bardzo prosimy o troskliwy dom dla Dżordżusia. To super słodziak, który czeka na najlepszy dom.  
Tel: 793 993 779.

FAJNIŚ
Przedstawiamy Fajnisia - ślicznego, młodziutkiego, wesołego i pogodnego psiaka. Fajniś jest w wieku mak-
symalnie 1 roku (raczej 10 miesięcy), to jeszcze dzieciaczek. Psiak waży 21 kg, ale jego właściwa masa to 
24 kg. Gdy do nas trafił był chudy, ważył 17 kg, ale odzyskuje właściwą masę ciała. Fajniś z całą pewnością 
wśród swoich przodków ma charta. Jest szczupły, o oddechowej konstytucji, wspaniały. Piesek otrzymał 
komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i za kilka dni 
zostanie wykastrowany. Piesio na pewno będzie fantastycznym przyjacielem całej rodziny. Potrzebuje 
jedynie trochę aktywności i uwagi ze strony opiekunów. Bardzo prosimy o szansę i aktywny dom dla Faj-
nisia. 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


