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Z przyjemnością i bez presji 
– kilka słów o tym, jak zmieniać nawyki żywieniowe

Jak co roku styczeń przywitał nas długą listą zadań. Utarło się przecież, że „nowy rok, to nowa ja”! 
W czołówce postanowień chęć zrzucenia nadprogramowych kilogramów i wysyp porad, jak to 
zrobić szybko i skutecznie. Ale może warto podejść do tego inaczej – z przyjemnością i bez presji, 
dzięki czemu zapału wystarczy nam na dłużej niż tylko na styczeń. 
Wszyscy wiemy, jak zazwyczaj 
wygląda realizacja postanowień 
noworocznych – mało kto po-
traf i w nich wytrwać. Nowy 
rok kusi obietnicą rozpoczęcia 
wszystkiego od nowa, dobrego 
startu, mobilizacji sił, tym-
czasem styczeń często kończy 
się uczuciem gorzkiego zawodu 
– nie udało się. Jak odczarować 
ten schemat? Przede wszystkim 
podejść do tematu na chłodno 
i „nie spinać się”, za to robić 
małe kroki, które powoli przy-

bliżają nas do celu. Dokładnie 
tak jest w przypadku zdrow-
szego odżywiania.

Po pierwsze 
 – jedzmy śniadania

Restrykcyjna dieta, elimino-
wanie produktów wysokokalo-
rycznych i gotowanie na parze 
wbrew pozorom nie przybliży 
nas do zdrowszego trybu życia, 
tym bardziej że ten „ekspe-
ryment” prawdopodobnie za-
kończymy w styczniu, bo na 
więcej poświęceń nie wystarczy czytaj dalej na str. 2

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

DO SPRZEDANIA
klimatycznydomzosobnymgarażem
wMiękini k.Krzeszowic,

Cena: 290tys.PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
domwPaczółtowicach

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

nadziałce 10a.
Cena: 225 tys.PLN.

tel. 696 595 118

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

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

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

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

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.
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nam chęci i siły. Od czego lepiej 
zacząć? Od śniadania!
Mówi się, że śniadanie to naj-
ważniejszy posiłek dnia – zabija 
uczucie porannego głodu, 
daje energię na cały poranek, 
wreszcie – zapobiega podja-
daniu między posiłkami. Nie-
stety często zamiast niego po-
jawia się kubek kawy na rozbu-
dzenie i pączek z pobliskiego 
sklepu, a ten zestaw nie brzmi 
za dobrze… Jak to zmienić? 
Wygospodarujmy czas na 
śniadanie w domu lub przy-
gotujmy coś z wyprzedzeniem 
i zabierzmy je ze sobą. Twa-
rożek z dodatkami, omlet z wa-
rzywami albo jajecznica, a może 
raczej owsianka z miodem i se-
zonowymi owocami lub orze-
chami – opcji jest mnóstwo!
– Jeśli zależy nam na wdrożeniu 
noworocznych postanowień, 
warto zastosować metodę 
małych kroków i szukać roz-
wiązań, które pomogą nam je 
realizować. Nie jest tajemnicą, 
że „jemy oczami”, zadbajmy 
więc o to, by nasze zdrowe po-
siłki dobrze się prezentowały 
i były zapakowane estetycznie 
– owsiany batonik z suszonymi 
owocami, włożony do woreczka 
strunowego wręcz zachęca do 
jedzenia! – opowiada Marta 
Krokowicz, Brand Manager 
marki Paclan i dodaje: projek-
tując woreczki strunowe Paclan 
z nadrukami przyświecała nam 
podobna idea – by aż chciało się 
sięgnąć po przekąskę. Produkt 
ten został stworzony z myślą 
o najmłodszych, ale ma też 

swoich starszych zwolen-
ników. Co najważniejsze, sam 
woreczek jest wytrzymały, 
a zamknięcie – szczelne, więc 
możemy z nich korzystać bez 
obaw o to, że większość po-
siłku wyląduje w plecaku lub 
torebce. Sięgajmy po woreczki, 
które można z łatwością opisać. 
Jest to pomocne, kiedy mamy 
do zjedzenia kilka posiłków 
o różnych porach, ale także 
przy przechowywaniu – dzięki 
temu będziemy mieć wszystko 
pod kontrolą.

Po drugie – pijmy wodę 
Kolejnym zadaniem w trosce 
o zdrowszy tryb życia jest picie 
odpowiedniej ilości wody. Choć 
nie jest to zbyt skomplikowane, 
rzeczywistość okazuje się inna, 
a wypicie 2-3L wody dziennie, 
wcale nie takie proste. Jak to 
zmienić? 
– Woda pobudza metabolizm, 
wspiera procesy trawienne, 
a do tego wpły wa na pracę 
mózgu i innych organów, 
dlatego dzięki regularnemu 
nawadnianiu czujemy się 
lepiej i omijają nas migreny. 
Podobnie jak przy posiłkach, 
tu też możemy popracować nad 
warstwą estetyczną i dodać do 
wody k i lka l istków mięt y 
albo plasterek cytryny lub 
pomarańczy. Warto zacząć 
od n iej pora nek , nawad-
niając organizm, nosić w bu-
telce w ciągu dnia albo mieć 
dyżurny kubek wypełniony 
płynem na biurku w pracy, aby 
po nią sięgać, kiedy pojawi się 
pragnienie – radzi Marta Kro-

kowicz, Brand Manager marki 
Paclan.

Po trzecie – dorzućmy 
więcej warzyw

Dorzucajmy je do różnych po-
siłków – do kanapek i omletów 
na śniadanie, jako dodatek do 
hummusu, przekąskę do pracy, 
czy stosujmy jako pełnowar-
tościowy składnik obiadów – 
tortilli, wytrawnych tart czy 
dań jednogarnkowych. Wa-
rzywa są zdrowe, a do tego 
możemy je podać w wielu od-
słonach. Świetnie sprawdzą się 
w wersji na ciepło – możemy je 
poddusić w garnku albo upiec 

w piekarnik. Każdy znajdzie coś 
dla siebie!
Zamiast wcielać restrykcyjną 
dietę w życie, zapisywać się 
na siłownię i planować po-
ranny jogging, podejdźmy do 
sprawy zdrowszego odżywiania 
w nowym roku bez zbędnego 
„spinania” – w końcu najłatwiej 
„zjeść słonia po kawałku”. Po 
jakimś czasie odkryjemy, że te 
małe, błahe czynności staną się 
smaczną codziennością.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Z przyjemnością i bez presji  
– kilka słów o tym, jak zmieniać nawyki żywieniowe

KONCERT KOLĘD „RADUJ SIĘ ŚWIECIE, PRZYSZEDŁ PAN” W WYKONANIU CHÓRU 
CANTATE ANIMA STOWARZYSZENIA KULTURY WOKALNEJ TRYTON - FOTORELACJA

Kościół św. Katarzyny w Tenczynku, 6 stycznia 2022 • ZDJĘCIA WYKONAŁ KACPER ROPKA 

LEGENDA O NOWEJ GÓRZE
Dawno temu na pewnej górze żyła sobie zła czarownica. 
Z pobliskiej wioski kradła bydło i drewno. Żaden 
z mieszkańców wioski nie mógł sobie z nią dać rady, 
ponieważ czarownica była bardzo przebiegła. 
Trwało to bardzo długo, aż jeden 
z mieszkańców wioski, który miał 
na imię Janek postanowił pokonać 
czarownicę. Janek był bardzo od-
ważny. Potrafił upolować nawet 
dzika. Mieszkał na północy 
wioski. Hodował kozy i krowy. 
Miał już dosyć czarownicy, która 
nikogo się nie bała. To on wy-
myślił sposób na to, jak pokonać 
czarownicę. 
Wynalazł zatrute jabłko. Wziął 
bydło i trochę drewna i zawiózł 
na wysoką górę. Na górze zostawił 
bydło i obok położył jabłko. Cza-
rownica znalazła na górze bydło 
i drewno i bardzo się ucieszyła. 
Zobaczyła też jabłko, a że była 

bardzo głodna zjadła je. Jabłko 
zabiło czarownicę… 
Gdy mieszkańcy wioski dowie-
dzieli się, że czarownica już im 
nie będzie kradła ich rzeczy byli 
bardzo szczęśliwi. Od tego czasu 
wieś została nazwana Nową Górą, 
dlatego że mieszkańcy od nowa 
zaczęli szczęśliwie żyć.

 v Krystian Majcherczyk, kl. III 
b, Szkoła Podstawowa  

w Tenczynku 
rok szk. 2017/2018

 v „Pożar w Nowej Górze”, 
namalowała Ida Szklarczyk

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

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
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Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

tel. 33 847 54 75 • przedsiębiorcazpowerem@szih.pl • www.pzp.szih.pl

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Wsparcie eksperta przed rozpoczęciem działalności.
• Dotacja na rozpoczęcie działalności – 23 050,00 zł.
• Wsparcie pomostowe finansowe dla nowych przedsiębiorców – 1200,00 zł przez maks. 6mies.

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB:
• W wieku od 18 do 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku
w wyniku pandemii COVID-19.

• Zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatów: bocheńskim, krakowskim,
miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim, lub na terenie miasta Kraków.

• Pozostających bez pracy – osoby bierne zawodowo
lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.

• Zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca z PO WERem!

Kłopoty ze spłatą zadłużenia?  
Sprawdź, co firmy windykacyjne mogą a czego nie 
Inflacja, drożyzna, wzrost stóp procentowych. Niepewna sytuacja 
gospodarcza coraz mocniej dotyka konsumentów – zwłaszcza tych 
posiadających zadłużenie. Gdy pojawiają się problemy z jego spłatą, 
wielu wierzycieli, nie mogąc lub nie mając czasu na egzekwowanie 
należności, przekazuje to zadanie firmom windykacyjnym. Te niestety 
nie zawsze działają zgodnie z prawem.
Firmy windykacyjne nie mają 
nic wspólnego z policją, pro-
kuraturą, sądem czy komor-
nikiem. To prywatne pod-
mioty, których rolą jest dopro-
wadzenie do polubownego od-
zyskania długu. Na przykład 
poprzez rozłożenie spłat na 
raty. – Firmy takie mogą po-
dejmować wszelkie, zgodne 
z prawem działania służące 
odzyskaniu należności. Naj-
częściej polegają one na wy-
syłaniu wezwań do zapłaty 
lub telefonicznym bądź oso-
bist ym kontakcie z d łuż-
nikiem, w celu omówienia sy-
tuacji i znalezienia sposobu jej 
rozwiązania – wyjaśnia Mał-
gorzata Miś, prezes Stowarzy-
szenia Ochrony Konsumentów 
„Aquila”.
Niestety zdarza się, że windy-
kator stosuje niedopuszczalne, 
bo n iezgodne z prawem, 
metody. Ich katalog nie jest 
niestety zamknięty, bo pomy-
słowość takich nieuczciwych 
osób i podmiotów potrafi być 
spora. Z reguły jednak mieści 
się w którymś z trzech na-
stępujących obszarów: upo-
rczywego nękania, naruszenia 
dóbr osobistych albo przekro-
czenia uprawnień. 

– Przestępstwo uporczywego 
nękania jest opisane w art. 
190a § 1 Kodeksu Karnego 
i podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 
8 lat. Jeśli więc windykator 
s woim ce low y m, d ługo-
trwałym i powtarzającym 
się zachowaniem powoduje 
u dłużnika poczucie zagro-
żenia lub narusza prywatność 
przez dzia łania, tak ie jak 
na przykład ciągłe telefony 
i  sms-y  w y s y ł a ne  nawet 
w nocy, kontakt z pracodawcą 
czy nachodzenie w domu 
i pracy, należy złożyć zawia-
domienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa na policji 
bądź do prokuratury – pod-
kreśla Małgorzata Miś. 
W przy padku naruszania 
przez nieuczciwych windy-
katorów dóbr osobistych naj-
częściej spotykane jest roz-
powszechnianie informacji 
o zadłużeniu wśród m.in. są-
siadów, pracodawcy czy innych 
związanych z d łużnik iem 
osób. Postępowanie karne 
o ochronę dóbr osobistych 
można w takich przypadkach 
wszcząć w oparciu o art. 212 
Kodeksu Karnego. – W eks-
tremalnych przypadkach nie-
uczciwy windykator może po-
sunąć się do gróźb i szantażu. 

To również przestępstwo, 
dodatkowo traktowane 
przez ustawodawcę su-
r o w i e j ,  g d y  c h o d z i 
właśnie o w ymuszanie 
spłat y wierzy telności. 
Ma k s y ma l ny w y m ia r 
kary wynosi tu bowiem 
5 lat pozbawienia wol-
ności, podczas gdy przy 
„zwykłej” groźbie są to 3 
lata – zwraca uwagę Mał-
gorzata Miś.  
Warto również pamiętać 
o  w s p o m n i a n e j  j u ż 
kwestii, że f irmy win-
dykacyjne to prywatne 
podmiot y,  n iemające 
nic wspólnego z policją, 
prokuraturą, sądem czy 
komornikiem – a w związku 
z t ym nieposiadające ich 
uprawnień. Nie mogą więc 
straszyć podjęciem ani tym 
bardziej podejmować działań, 
takich jak wizyta w celu spi-
sania majątku dłużnika czy 
zajęcie jego ruchomości. – 
Zwłaszcza pierwszy kontakt 
z w indyk atorem potęg uje 
z reguły już istniejący stres 
związany z problemami ze 
spłatą zadłużenia. Dlatego 
należy koniecznie pamiętać 
o t y m, by wszelk ie infor-
macje i działania podawać 
i wykonywać po spokojnym 

namyśle, sprawdzając prawa 
i obowiązki obu stron, a więc 
dłużnika i windykatora. Jeśli 
nie jesteśmy pewni tego, że 
wszystko odbywa się uczciwie 
i  z god n ie z pr awem , ko-
niecznie należy skorzystać 
z pomocy instytucji udzie-
lając ych wspa rcia konsu-
mentom, takich jak choćby 
rzecznik konsumenta – pod-
sumowuje Małgorzata Miś. 

Miłośnicy Tenczyna,
po raz kolejny apelujemy do Miłośników Ten-
czyna o przekazywanie stowarzyszeniu  Ratuj 
Tenczyn 1 % podatków. W tym roku można to 
zrobić używając do rozliczenia podatków de-
dykowanego oprogramowania. PIT możecie 
wypełnić online lub pobierając program za 
darmo na własny komputer. 

Wasze podatki są jednym z podstawowych 
źródeł finansowania działalności stowarzy-
szenia, dzięki nim możemy skutecznie pra-
cować. Liczymy na Wasze wsparcie. 

KRS 0000332177
Szczegóły tu:

http://www.ratujtenczyn.org.pl/jeden_
procent_2021.html

POSZUKUJEMY  
DLA NASZYCH KLIENTÓW:

• domu do remontu w cenie do 300 tys. PLN w Gminie Krzeszowice, 
w Gminie Liszki lub w gminach sąsiednich

• zadbanego domu położnego w odległości do 30 km od Krakowa, w 
cenie do 1,5 mln PLN

• mieszkania w Krzeszowicach, Trzebini lub Zabierzowie
• działki budowlanej w Gminie Krzeszowice, Gminie Zabierzów lub 

Gminie Jerzmanowice-Przeginia

KONTAKT I INFORMACJE POD NUMERAMI:

696 595 118 lub 796 351 499.
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Gargaś G. : Matka roku
"Matka roku" jest ciepłą i inspirującą opo-
wieścią o tym, że nie zawsze trzeba być 
idealnym. To doskonała pozycja dla kobiet, 
które lubią żartobliwą i szczerą do bólu li-
teraturę.

Gerritsen T. : Studentka
Nie przegapcie tej wciągającej, pogmatwanej 
historii o małżeństwie, zdradzie i krzywdach, 
które wyrządzamy sobie nawzajem w imię 
miłości. Główna bohaterka zatraca się 
w swoim specyficznym postrzeganiu świata 
i mężczyzn utożsamiając się z tragicznymi 
postaciami z czytanych lektur. Można uważać 
kobiety za słabszą płeć, ale ich gniew po wy-
rządzonej krzywdzie nie ma sobie równych.

Sumliński W. : Powrót do Jedwabnego 3
Kulminacyjna praca Wojciecha Sumlińskiego 
i Tomasza Budzyńskiego ujawniająca m.in. 
wstrząsające, całkowicie nieznane opinii 
publicznej, obwarowane klauzulą tajności 
i najwyższej tajemnicy fakty oraz dokumenty 
do jakich dotarliśmy, a które dotyczą nego-
cjacji pomiędzy Światową Organizacją do 
spraw Restytucji Mienia Żydowskiego 
- World Jewish Restitution Organization – 
i Związkiem Gmin Wyznaniowych w Polsce.

Cussler C. : Okup za Romanowów
Lipiec 1918. Krym. Ogromny okup zostaje 
zapłacony za uwolnienie cara i jego rodziny 
z rąk bolszewików, ale to nie udaremnia 
egzekucji Romanowów. A okup? W tajemni-
czych okolicznościach znika...

Witkiewicz M. : Tajemnica Gwiazdy Morza
Jurek wraz z przyjaciółmi z bandy rozpo-
czyna letnie półkolonie w lokalnej restau-
racji. Rezolutna grupka dzieci zaczyna 
odkrywać jej tajemnice. Kim właściwie jest 
nowa właścicielka „Gwiazdy Morza”, która 
niespodziewanie pojawiła się w miasteczku?

Chęciński K. : Zło w Cmentarnej Górze
Cmentarna Góra – niewielka wieś ukryta 
pośród lasów – nie cieszy się dobrą opinią. 
Zagadkowe zaginięcia, seria samobójstw, 
konflikty sięgające jeszcze czasów Żołnierzy 
Wyklętych, tajemniczy kult słowiańskiej 
pramatki… To tylko niektóre z niezwykłych 
wydarzeń, które miały tam miejsce.

Packer S.P. : Pax. Droga do domu
Wzruszająca do szpiku kości opowieść 
o więzi między człowiekiem a zwierzęciem, 
między człowiekiem a naturą, o sile miłości 
i okrucieństwie wojny. Po nagradzanym 
i uwielbianym „Paxie” autorka powraca z  
kontynuacją „Pax. Droga do domu”.

Houellbecq M. : Interwencje 2020
Islam, postęp technologiczny, multikultu-
ralizm, seksualność, feminizm, eutanazja, 
Covid-19, stan katolicyzmu w Europie 
Zachodniej ekologia, konsumpcjonizm – 
wszystkie te tematy wywołują kontrowersje 
i światopoglądowe spory. Houellebecq, 
z właściwą sobie błyskotliwością i przekorą 
poddaje je analizie, czym prowokuje czy-
telnika, zmuszając go do refleksji.

SZOPKA Z KASZOWA
Święta Bożego Narodzenia to 
piękny czas pełen radości, miłości, 
dobra …. Okres ten obfituje w wiele 
tradycji, które pragniemy kulty-
wować i przekazywać młodemu 
pokoleniu. Dlatego dzieci z Od-
działu Przedszkolnego Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Świętego Józefa 
w Kaszowie już w październiku  
rozpoczęły wykonywanie szopki.  
2 grudnia swoją pracę zgłosiły do 
79 Konkursu Szopek Krakowskich. 
I udało się ! Zwyciężyliśmy ! Nasza 
szopka zajęła I miejsce w kategorii 
szopek szkolnych. Dzieło przed-
szkolaków można podziwiać 
w Muzeum „Krzysztofory” w Kra-
kowie.  Zapraszamy do obejrzenia 
wystawy.  Pójdźcie  i odszukajcie 
naszą szopkę ! Mamy nadzieję, iż 
udało się nam zaszczepić  szopkar-
skiego ducha najmłodszym. 

 v Aneta Dzidek, Joanna Korbiel

FINAŁ ODBLASKOWEJ SZKOŁY
Kaszowska Jedynka zajęła XIII miejsce w Małopolskim Kon-
kursie „Odblaskowa Szkoła” a I miejsce w powiecie krakowskim  
i najwyższe miejsce w historii  Szkół Gminy Liszki na 161 uczest-
ników. W ramach projektu przeprowadziliśmy ponad 70 akcji 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród naszych 
uczniów jak również Kaszowskich Seniorów. Serdecznie dzię-
kujemy Wszystkim, którzy nam kibicowali i pomagali. Z racji 
usytuowania naszej szkoły przy drodze powiatowej bezpie-
czeństwo naszych uczniów to sprawa priorytetowa dla całej 
kaszowskiej społeczności. 

 v Aneta Dzidek, Joanna Korbiel

KONCERT: TERESA WERNER
Dom Kultury Sokół w Trzebini, 4 marca 2022 r. godz. 

19:00. Bilety: 80 zł, rezerwacje: tel. 32 6110 621

Teresa Werner to polska piosenkarka pochodząca z Nakła 
Śląskiego. Pojawiła się na scenach największych teatrów 
świata, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Jej występy 
obejmowały Europę, Afrykę, Azję oraz Amerykę Północną. 
W 1991 roku Teresa Werner reprezentowała zespół "Śląsk" 
na Festiwalu Piosenki Ludowej w RPA, gdzie zajęła pierwsze 
miejsce. Jej kariera solowa przyspieszyła po nagraniu takich 
hitów jak "Miłość jest piękna", "Dałabym Ci dała" czy "Kocham 
swoje morze". Jej kompozycje oraz teledyski są emitowane 
na antenach stacji radiowych i telewizyjnych. Dotychczas w 
dorobku artystki ukazało się kilka płyt CD oraz DVD. Pierwszy 
album "Spełnić Marzenia" uzyskał status Platynowej Płyty. 
Teresa obecnie promuje swój najnowszy album CD "Sekret 
Miłości". Serdecznie zapraszamy!
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„Na cebulkę” – sposób na modne i rozsądne stylizacje
W ostatnim czasie w kwestii ubioru wiele osób zaczęło stawiać głównie na wygodę. Zatęskniliśmy też za prostymi przyjemno-
ściami, takimi jak spędzanie czasu na zewnątrz. Wszystko to znalazło odbicie w panujących trendach – w tym roku „modnie” 
oznacza „praktycznie”. Jak stworzyć takie stylizacje? Już podpowiadamy!  Być może powrót do mody na lata dwutysięczne nie-
których napawał pewnym niepokojem – w końcu królujące wtedy zimowe stylizacje, składające się z krótkiej kurtki i biodrówek 
to przecież zbrodnia na zdrowiu! Dobra wiadomość jest taka, że na szczęście rzeczywistość okazała się bardziej optymistyczna.

 Rozsądna moda: trend „na cebulkę” 

Obserwując tegoroczne kolekcje domów mody oraz sieciówek 
odzieżowych można stwierdzić z ulgą, że moda stała się bardzo 
rozsądna. Główne trendy na jesień i zimę to przede wszystkim 
warstwy i ciepłe, miękkie materiały. Czyli dokładnie to, co po-
leciłaby nam troskliwa mama i babcia: strój „na cebulkę”. 
 – „Na cebulkę” – tego sposobu ubierania chyba nie trzeba chyba 
nikomu przedstawiać. Doskonale sprawdza się zimą, kiedy 
więcej warstw oznacza lepszą izolację przed chłodem. Pełny 
potencjał uwalnia jednak w miesiącach przejściowych, kiedy 
pogoda i temperatura w ciągu dnia zmieniają się jak w kalejdo-
skopie. A jeśli planujemy, np. w weekend, spędzić dużo czasu na 
zewnątrz, styl „na cebulkę” powinien być wręcz obowiązkowy 
– opowiada stylistka sieci sklepów KiK.  
Czas na przegrupowanie  
Jeśli chcemy wykorzystać do maksimum potencjał ubierania się 
warstwowo, warto sprawdzić, czy w naszej szafie nie brakuje 
wszystkich istotnych elementów. Te można podzielić na cztery 
grupy:  
Pierwsza warstwa: podkoszulki, rajstopy, legginsy i kalesony oraz 
odzież termiczna. – To warstwa najbliżej ciała, więc ubrania 
muszą być wygodne, mieć dopasowany rozmiar (nie za duże 
ani nie za ciasne) i być wykonane z oddychających materiałów. 
Nie warto jej pomijać – cienka koszulka na ramiączkach wbrew 
pozorom może znacząco pomóc zatrzymać ciepło i ochronić nas 
przed nieprzyjemnymi podmuchami wiatru wdzierającego się 
pod luźny sweter czy płaszcz – napomina ekspertka KiK.  
Druga warstwa: bluzy, swetry, bluzki z długim rękawem 
i spodnie lub spódnice i sukienki oraz marynarki. – To ma być 
baza naszego outfitu, więc warto zadbać, by wszystko do siebie 
pasowało, zwłaszcza jeśli planujemy zdejmować kurtkę czy 
płaszcz (np. w pracy centrum handlowym czy u znajomych). 
W tym roku szczególnie modne są spodnie o luźnym fasonie, 
pod którymi nie widać nawet najgrubszych rajstop czy leg-
ginsów, a także bardzo długie rękawy i koszule, których man-
kiety albo kołnierzyk wystają spod swetra czy okrycia wierzch-
niego – tłumaczy specjalistka.  

Trzecia warstwa: okrycia wierzchnie. – W tym sezonie pro-
jektanci mody i sklepy odzieżowe wychodzą naprzeciw zmar-
zluchom – można przebierać w puchówkach, kożuszkach, fu-
terkach i pikowanych ciepłych kurtkach oraz płaszczach we 
wszystkich rozmiarach i długościach. Znalezienie dla siebie 
idealnego fasonu oraz koloru nie powinno być problemem – 
mówi ekspertka.  
Czwarta warstwa: czapki, opaski, nauszniki, szaliki, kominy, 
kołnierze i poncza. – „Załóż czapkę!”. Do chóru mam i babć 
dołączył też świat mody. Czapki i szale oraz kołnierze (w formie 
krótkiego swetrowego golfu lub kołnierza bluzy z suwakiem pod 
szyją) to najmodniejsze akcesorium w tym sezonie. Wzorów, 
fasonów i kolorów jest tyle, że nikt nie ma wymówki – na pewno 
znajdzie coś, co będzie pasować! – komentuje specjalistka 
związana z marką KiK.  

Wszystko jest dla wszystkich

  Wszystkie powyższe rady i sugestie są uniwersalne, tak jak 
uniwersalny jest sposób ubierania się „na cebulkę”. To świetne 
rozwiązanie dla dzieci (od niemowląt do tych najstarszych), 
nastolatków i dorosłych, niezależnie od wieku i płci. Ten uni-
wersalizm dotyczy też stylu – „na cebulkę” można się ubrać ele-
gancko, casualowo, w stylu sportowym, na wycieczkę, do pracy 
i na każdą inną okazję. Jaki z tego wniosek? W tym sezonie 
warto być modnym!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

TRĄDZIK POSPOLITY

Czynnikami wpływającymi na powstawanie trą-
dziku jest: 

• przerost i nadmierna  
   aktywność gruczołów łojowych 

• nadmierne rogowacenie  
    ujścia mieszka włosowego 

• nadmierny rozwój mikroflory na powierzchni skóry
• stres 

PEEL - czyli złuszczenie 
Popularnymi substancjami wykazującym działanie złusz-

czające i działające na trądzik pospolity są kwasy organiczne. 
Zabieg z użyciem kwasów organicznych nazywany jest 

peelingiem chemicznym. 

Peelingi chemiczne wykazują  
duże zastosowanie w redukcji trądziku:

• redukują nadmierne wydzielanie sebum 
• poprzez złuszczanie   
   - redukcja nadmiernego rogowacenia
• obniżają pH skóry co chroni przed rozwojem drobnoustrojów 

KWAS MIGDAŁOWY 

Kwas migdałowy należy do kwasów z grupy AHA i ma nieocenio-
ne właściwości jako środek peelingujący. Kwasy z grupy AHA są 
naturalnie występującymi w naturze, pozyskuje się je z surowców 
naturalnych.
Pozyskiwany jest ze słodkich migdałów. Dzięki budowie - duża 
cząsteczka - jest łagodnym środkiem złuszczającym i nie powoduje 
podrażnień skóry. Budową przypomina niektóre antybiotyki, co 
powoduje że wykazuje działanie antybakteryjne. 
Można go wykonywać przez cały rok. 

Działanie:
• reguluje prace gruczołów łojowych,  
   przez co wykazuje działanie przeciwtrądzikowe 
• spłycenie blizn 
• zmniejszenie przebarwień
• pomaga w stymulacji produkcji kolagenu w skórze, dzięki temu 
jest ona jędrniejsza i bardziej sprężysta
• działanie przeciwstarzeniowe
Kwas migdałowy wykazuje wszechstronne działanie. 

Przed rozpoczęciem kuracji z kwasem migdałowym zaleca się przy-
zwyczajać do niego skórę przy użyciu kremów z jego niską zawarto-
ścią. W trakcie zabiegów również zalecamy ich użycie, co wzmacnia 
efekt. Produkty te dostępne są w naszym gabinecie.
Najlepsze efekty przynosi seria zabiegów w porze jesienno-zimowej 
(3-5 razy), w odstępach minimum 7-14 dni.

PROMOCJA 
5 zabiegów w cenie 500 zł zamiast 1000 zł

promocja trwa do 28.01.2022

Trądzik zwyczajny definiowany jest jako choroba skóry. Jest jednym z naj-
częstszych problemów dermatologicznych, a jego leczenie  jest długotrwałe.  

W obecnych czasach problem ten dotyka zarówno nastolatków jak i osoby dorosłe. 

Efekt już po pierwszym zabiegu:  
wyraźne zmniejszenie blizn, przebarwień i krost
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ZIELONA TRANSFORMACJA W BRANŻY.  
ODZIEŻOWEJ. JAK TO ROBIĄ SZWEDZI?

Czy trwalsze spodnie pomogą uratować Ziemię przed klimatyczną katastrofą? Legendarny szwedzki 
producent odzieży roboczej Blaklader dowodzi, że branża tekstylna może zdziałać wiele w zakresie zie-
lonej transformacji globalnego przemysłu. Wysoka jakość ubrań wytwarzanych przy użyciu odpowiednio 
dobranych technologii i materiałów pozwala dbać o naszą planetę skuteczniej, a z punktu widzenia 
użytkowników – także wygodniej… 
Elektryfikacja motoryzacji czy stopniowe za-
mykanie elektrowni węglowych to tylko nie-
które z widocznych gołym okiem działań, jakie 
światowy przemysł podejmuje, by przeciwdziałać 
globalnemu ociepleniu. I choć za największą kon-
sumpcję energii i surowców tradycyjnie odpo-
wiada transport i „ciężkie” gałęzie przemysłu, 
takie jak budowlana czy elektromaszynowa, 
również przemysł lekki potrafi być coraz bar-
dziej „eko”. 

„Zielona” jakość
– Pracownicy jednego z naszych obecnych 
klientów zużywali wcześniej średnio od 4 do 
5 par spodni rocznie. Gdy zdecydowali się na 
nasze produkty, średnia ta spadła do 1,8 pary 
na rok. Przy liczbie pracowników idącej w ty-
siące oznacza to nie tylko oszczędności kosztowe 
dla firmy, ale także zdecydowane zmniejszenie 
wpływu stosowanej odzieży na środowisko, bo 
ogranicza się liczbę procesów produkcyjnych 
i transportowych, wykorzystujących surowce 
i energię – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski z firmy Blaklader.
Wydłużanie żywotności odzieży jest jednak celem, którego osią-
gnięcie trzeba stale balansować z kryterium wpływu takich ubrań 
na środowisko. Ich produkcja musi więc być cały czas optyma-
lizowana, co na szczęście umożliwiają nowoczesne technologie 
i ich odpowiedni dobór. – Przy produkcji włókien syntetycznych, 
takich jak poliester i poliamid, można uzyskać ogromne oszczęd-
ności w zakresie zużycia wody, chemikaliów i energii dzięki za-
stosowaniu tak zwanego „farbowania wirowego”, w którym kolor 
dodaje się do polimeru przed przędzeniem włókna. W przy-
padku naszego popularnego materiału R2002, zastosowanie 
tej metody pozwoliło zaoszczędzić w skali roku szacunkowo 

7,4 miliona litrów wody i ograniczyć emisję CO2 o 82 tony – 
podkreśla Grzegorz Marcinkowski. 

Dobra energia,  
dobry kierunek

Produkcja w fabrykach Blaklader od 2019 w około 50% jest za-
silana energią słoneczną. Oznacza to, że prawie 4 miliony sztuk 
odzieży powstaje rocznie w oparciu o ekologiczne, odnawialne 
źródło energii. Zakłady na Sri Lance i w Birmie należą do naj-
nowocześniejszych tego typu obiektów na świecie – posiadają 
certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), potwierdzający spełnianie przez nich kryteriów i celów 
zrównoważonego budownictwa. 

Szwedzki producent należy również do grona 
firm spełniających normy certyfikatu STeP by 
OEKO-TEX® (Sustainable Textile & Leather 
Production). Uwzględnia on aspekty działal-
ności kluczowe dla środowiska naturalnego, 
m.in. odpowiednie zarządzanie chemikaliami, 
efektywność środowiskowa czy zarządzanie ja-
kością, jak i społeczne, w tym bezpieczeństwo 
i higiena pracy oraz społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Firma jest także członkiem inicjatywy 
Better Cotton, mającej na celu popularyzowanie 
mniej uciążliwych dla rolników oraz środowiska 
metod uprawy bawełny. W 100% pozyskuje ten 
surowiec od certyfikowanych dostawców, wspie-
rając jednocześnie ich edukację, m.in. w zakresie 
ograniczania wody i pestycydów, a także sku-
tecznego zarządzania biznesem. 
– W działaniach na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i bardziej ekologicznej produkcji 
odzieży Blaklader stawia na kompleksowość 
i nieustanne doskonalenie. Troska o środowisko 

naturalne to element naszego skandynawskiego DNA, dlatego 
z zaangażowaniem przystępujemy do kolejnych wartościowych 
inicjatyw oraz inwestujemy w nowe i bardziej ekologiczne tech-
nologie. Marzy nam się, by w przyszłości branża odzieżowa stała 
się częścią gospodarki obiegu zamkniętego, w której ubrania 
będą poddawane recyklingowi bądź przetwarzaniu na surowce 
wykorzystywane w innych gałęziach gospodarki. Choć do tego 
jeszcze długa droga, jesteśmy przekonani, że obecne działania 
prowadzą nas w dobrym kierunku – podsumowuje Grzegorz 
Marcinkowski.

Funkcjonalnie, ekologicznie i „z głową”  
– sprzątanie w nowoczesnej wersji

Dbanie o czystość w domu to wymagające zadanie. Choć od zawsze tak było, współ-
czesne podejście do tego tematu różni się od tego z poprzednich lat. Z jednej strony 
mamy szeroki wybór akcesoriów do sprzątania, a z drugiej nasze mieszkania i szafki 
gospodarcze nie są z gumy… do tego coraz częściej myślimy o środowisku i po prostu 
nie chcemy kupować kolejnych, niekoniecznie przydatnych produktów. Co powinniśmy 
wybrać? To, co będzie na tyle uniwersalne, że pomoże nam i przy czyszczeniu łazienki, 
i przy pielęgnacji butów. 
Stale powiększający się rynek produktów do czyszczenia i sprzą-
tania przyzwyczaił nas – konsumentów – do ciągłego kupo-
wania nowych produktów. Dotyczy to zarówno detergentów, 
jak i środków do pielęgnacji różnych powierzchni czy akcesoriów 
do sprzątania. Jeśli wierzyć reklamom, to każdy nowy specyfik 
jest lepszy od poprzedniego i jeszcze bardziej funkcjonalny, bo 
przeznaczony do konkretnego celu. Niestety, często właśnie te 
przekazy sprawiają, że w naszych domach niemalże „kolekcjo-
nujemy” przeróżne butelki, opakowania i pojemniki ze specy-
fikami do czyszczenia.
– Jako producent artykułów gospodarstwa domowego staramy 
się tworzyć praktyczne akcesoria do sprzątania o możliwie sze-
rokim zastosowaniu, które sprawdzą się nie do jednej, a dwóch 
lub więcej czynności. Wielofunkcyjność i uniwersalność niosą 
za sobą podwójną wartość – korzystanie z produktów o różnych 
zastosowaniach zwyczajnie ułatwia wykonywanie codziennych, 
domowych zadań, a także stanowi remedium na kolejne, często 
niepotrzebne, zakupy. 
To nie tylko oszczędność dla naszego portfela, ale i planety – 
kupujemy mniej, więc wytwarzamy mniej śmieci – mówi Marta 
Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje: w tym kon-
tekście na uwagę zasługuje linia Paclan For Nature, którą stwo-
rzyliśmy w trosce o środowisko naturalne, korzystając z su-
rowców, które wyprodukowała matka Ziemia lub odzyskanych 
w procesie recyklingu. Uniwersalne ściereczki na rolce, wykonane 
w 100% z bambusa, doskonale łączą w sobie wspominaną wielo-
funkcyjność z ekologią. Budulcem produktu są naturalne włókna 
pozyskane w zrównoważony sposób, co poświadcza certyfikat 
FSC – produkt spełnia wymogi Rady ds. Odpowiedzialnej Go-
spodarki Leśnej. Dodatkowo możemy korzystać z niego w wielu 
okolicznościach.

Ściereczki do zadań specjalnych 
Ściereczki z bambusa warto mieć zawsze pod ręką – w domu, 
biurze, samochodzie czy na spacerze z małymi dziećmi. Są 
ciekawą alternatywą dla papierowych ręczników – wyróżnia je 
miękkość i dłuższa żywotność. Sprawdzą się, kiedy planujemy 
mniejsze i większe porządki, są także świetnym rozwiązaniem 
w nagłych sytuacjach – ułatwią pozbycie się plam z odzieży, 
czy pozwolą szybko wyczyścić biurko z kurzu czy krzesełko do 
karmienia dziecka. 
Chłonne listki, które łatwo odrywają się dzięki perforacji, można 
wykorzystać do przecierania różnych powierzchni – zarówno 
kuchennych blatów, jak i delikatnych liści roślin, aby oczyścić 
je z kurzu. Włókno bambusowe mimo swojej miękkości jest 
bardzo wytrzymałe, dlatego produkt sprawdzi się do czyszczenia 
na sucho i mokro – warto zastosować go do mycia okien lub 
luster, sanitariatów czy kafli. Ze względu na swoją miękkość 
jest polecany także do czyszczenia czy polerowania skórzanej 
powierzchni obuwia.
Wytrzymałe, ekologiczne i uniwersalne – tak w wielkim skrócie 
można opisać ściereczki z bambusa, które znajdą zastosowanie 
w niejednym domu, garażu czy biurze. Porządki, wycieranie 
kwiatów czy czyszczenie wnętrza samochodu to tylko niektóre 
pomysły na ich wykorzystanie. A jakie będą Wasze?
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Ruszyły eSkarbonki jubileuszowego 30. Finału WOŚP!
30 stycznia 2022 roku odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie tej jubileuszowej edycji, już po raz dziesiąty, partnerem 
w wielkiej zbiórce będzie Mastercard. Piąty rok z rzędu firma dostarczy eSkarbonkę - zaawansowane technologicznie i wygodne narzędzie, umożli-
wiające kwestowanie na rzecz Fundacji WOŚP w internecie. Swoją eSkarbonkę założyć może każdy, a proces jej rejestracji trwa tylko kilka minut. W ten 
łatwy sposób można dołączyć do zaszczytnego grona Wolontariuszy WOŚP, dokładając swój czas, zaangażowanie oraz cegiełkę finansową do zbiórki. 
Środki zebrane podczas tegorocznego Finału zostaną wykorzystane na  zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Wirtualne puszki napędzane przez Mastercard
Dzięki współpracy Mastercard z Fundacją, już od początku grudnia 
można kwestować na rzecz WOŚP on-line poprzez specjalne eSkar-
bonki. W ciągu pierwszego tygodnia na konto eSkarbonki 30. Finału 
wpłynęło już 96 000 zł od ponad 3 000 darczyńców. Swoją eSkar-
bonkę, podobnie jak w roku ubiegłym, założyć mogą także średnie 
i małe przedsiębiorstwa, solidarnie włączając się w zbieranie datków 
na rzecz wsparcia okulistyki dziecięcej. Do tej pory założono 16 222 
wirtualnych puszek, z czego ponad 13 000 eSkarbonek założonych 
zostało w dniu startu. Stanowi to 60% wszystkich eSkarbonek, funk-
cjonujących w trakcie 29. Finału. Link do każdej z nich, jej wła-
ściciel – Wolontariusz, których na dzień dzisiejszy jest 15 428, może 
rozesłać do grona swoich przyjaciół i znajomych, poszerzając tym 
samym grono darczyńców, którzy będą mogli przyłączyć się do akcji 
z każdego miejsca na świecie. Każdy kto zdecyduje „dołożyć się” do 
wirtualnej puszki, będzie miał szansę zapoznać się z jedną z kilkunastu 
ciekawostek dotyczących WOŚP. Ci, którzy jako sposób wpłaty wy-
biorą kartę Mastercard, będą mogli wybrać jedną z piosenek granych 
w czasie poprzednich Finałów WOŚP, która znajdzie się na jubile-
uszowej, specjalnej playliście.
W czasie ubiegłorocznego 29. Finału, eSkarbonka cieszyła się rekor-
dowym zainteresowaniem – skorzystały z niej 22 tysiące osób, zbierając 
łącznie 17,8 miliona złotych. To 29 razy więcej niż podczas 28. Finału 
WOŚP. Wpłata dokonywana za pomocą bezpiecznego, specjalnie wyge-
nerowanego linka była w roku pandemii Covid-19 najbezpieczniejszym 

i najłatwiejszym sposobem wsparcia WOŚP. W tym roku może okazać 
się równie przydatna i przyjazna, dlatego warto o niej pamiętać.
Nie byłoby WOŚPu bez Wolontariuszy. Od 30 lat poświęcają swój czas, 
żeby w dniu Finału być tam, gdzie są darczyńcy. Nadal lubimy spo-
tkania z ludźmi na żywo, kwestowanie do puszek, krótkie rozmowy na 
ulicach wielu miast na świecie. Musimy jednak pamiętać, jak nasze życie 
zmieniła pandemia Covid-19 i zrobić wszystko, żeby bezpiecznie dotrzeć 
do całego morza dobrych ludzi. Dlatego z radością, od pięciu lat korzy-
stamy z dostarczanych przez Mastercard technologicznych rozwiązań, 
które pozwalają nam rekordowymi kwotami zapełniać eSkarbonkę. Za-
kładajcie swoje. Zapełniajcie puszki znajomych. Grajcie z nami przez 
cały grudzień i styczeń! - Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP
Wszystkie eSkarbonki są dostępne pod linkami zaczynającymi się od 
eskarbonka.wosp.org.pl. Strona ta chroniona jest przez bezpieczne 
połączenie i posiada certyfikat bezpieczeństwa. Po wybraniu metody 
płatności użytkownik jest przekierowywany do operatora płatności 
PayU, którego strona jest zabezpieczona w analogiczny sposób. Do-
datkowo, każda osoba, która zamierza skorzystać z tej formy wpłaty, 
może sprawdzić wiarygodność linku do eSkarbonki na specjalnej stronie 
www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke. Do zbiórki można do-
łączyć również korzystając ze strony głównej eSkarbonki, która zawsze 
znajduje się pod tym samym adresem: eskarbonka.wosp.org.pl.
 #dumnizpomagania - tak brzmi hasło tegorocznego zaangażowania 
Mastercard w WOŚP. W stu procentach odzwierciedla ono to, co 
czujemy, kiedy po raz 10 możemy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, oferując to na czym znamy się najlepiej – techno-

logiczne, bezpieczne rozwiązania. 
Już po raz piąty do dyspozycji dar-
czyńców oddajemy eSkarbonkę – 
mamy nadzieję, że podobnie jak 
w ubiegłym roku, z radością będą ją 
zapełniać. Każda dorzucona złotówka 
ma znaczenie! - Bartosz Ciołkowski, 
dyrektor generalny na Polskę, Czechy 
i Słowację w Mastercard Europe.
W dniu 30. Finału do zbiórki na 
rzecz WOŚP będą mogli, już po raz 
9., dołączyć użytkownicy Twittera. 
Za każdego Twitta oznaczonego #MastercardGrazWOSP, Mastercard 
przekaże na rzecz Fundacji 5 zł. W 2021 roku padł rekord, a na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłynęło ponad 358 tysięcy 
złotych, pochodzących z 71 673 unikalnych tweetów. Już po raz ko-
lejny pracownicy warszawskiego biura zaangażują się w WOŚP również 
bezpośrednio, zakładając własny Sztab i jako wolontariusze zapełniając 
swoje puszki w dniu Finału.
Kwestowanie do eSkarbonek jest możliwe od pięciu lat. W pierwszym 
roku swoje „wirtualne puszki” założyło ponad 2 200 pełnoletnich wo-
lontariuszy, zbierając blisko 170 tysięcy złotych. W roku 2019 do eSkar-
bonek wpłacono aż 317 705 zł. W 2020 roku ten wynik został po-
dwojony: dokonano łącznie 11 573 wpłat, z których zebrano 612 820 zł. 
Rekordowy, 2021 rok, to 22 000 wpłat i finalna kwota 17,8 mln złotych. 

Dziękujemy, 
że z Nami jesteście!

F U N D A C J A  Z  M IŁOŚC I  D O  Z W I E R ZĄT

Jeśli chcesz wesprzeć naszą fundację finansowo,
 prosimy o dokonanie przelewu o tytule 

“Darowizna na cele statutowe”: 
BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001

FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT
Tenczynek, ul. Podgórki 1

 KRS 0000823326
Telefon 792 977 009
@fundacjatenczynek
 @radosnytenczynek

 

Poznaj nas!

Spotkania rodzin z dziećmi ze 
spektrum autyzmu w ofercie 
stałej krzeszowickiego CKiS!

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a jego przy-
czyny nie są w pełni znane. Znane są natomiast 
potrzeby osób nim dotkniętych. Przede wszystkim 
potrzebują one dodatkowego wsparcia i większej 
uwagi w kształtowaniu umiejętności społecznych, 
komunikacyjnych i poznawczych. 
Jeśli spotkałeś jedną osobę z au-
tyzmem, spotkałeś jedną osobę 
z autyzmem – brzmi zdanie Ste-
phena Shore’a, doktora w dzie-
dzinie pedagogiki specjalnej, do-
tkniętego zespołem Aspergera 
– zaburzeniem rozwoju, które 
mieści się w spektrum autyzmu.
Dzięk i pi lotażow ym pro-
gramom, prowadzonym w czasie 
wakacji, CKiS pozyskało z Fun-
dacji PZU wsparcie finansowe, 
dzięki któremu może zapewnić 
comiesięczne spotkania dla 
rodzin z dziećmi ze spektrum 
autyzmu. Projekt „Spektrum 
Kultury – spotkania dla rodzin 
z dziećmi ze spektrum autyzmu” 
ma na celu stworzenie prze-
strzeni do korzystania z kultury 
na poziomie Europy Zachodniej. 
Określenie „spektrum autyzmu” 
pojawia się często i ma na celu 
zwrócenie uwagi na to, jak różne 
są osoby z autyzmem: osoby po-
rozumiewające się niewerbalnie, 
mające problemy z samodziel-
nością, ale także wysoko funk-
cjonujące, które zakładają własne 
rodziny.

Dla CKiS – autora projektu 
– najważniejsze są potrzeby 
uczestników. Obecność pe-
dagoga podczas spotkań umoż-
liwia indywidualne podejście do 
każdego. Zajęcia są atrakcyjne, 
a plan został opracowany przy 
współpracy z rodzicami dzieci, 
które brały udział w projektach 
pilotażowych.
Celem spotkań pn. „Spectrum 
kultury” jest stworzenie prze-
strzeni do obcowania ze sztuką 
dla dzieci ze spektrum autyzmu. 
W ramach partnerstwa z Fun-
dacją PZU mamy zapewniony 
harmonogram na najbliższe 
kilka miesięcy. Zależy nam, 
aby dzieci lubiły do nas przy-
chodzić i atrakcyjnie spędzały 
czas z rodzicami.
Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie zapraszamy do za-
pisów przez formularz zgłosze-
niowy na www.ckiskrzeszowice.pl
Pierwsze spotkanie już 29 
stycznia o godz. 10.00 w Pałacu 
Vauxhall w Krzeszowicach.

 v Agnieszka Szczuka-
Ciapała
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KĄCIK KULINARNY

Boczniaki, szpinak – kanapka deluxe
Lubię boczniaki, ale jakoś nie zawsze mam na nie wenę, że tak powiem. Aż któ-
regoś dnia kupiłam w sklepie paczkę boczniaków i tak na nią patrząc uznałam, że 
wykorzystam je do kanapki. Tak też zrobiłam, do tego duszony szpinak i wyszła 
naprawdę kanapka deluxe Ja do szpinaku dodałam gorgonzolę, ale w wege / 
vegańskiej opcji możesz ją pominąć. 

Boczniaki, szpinak – kanapka deluxe
• 250 gramów boczniaków
• 3 ząbki czosnku
• 2 garści świeżych liści szpinaku + 2 ząbki czosnku
• 1 cebula
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka papryki wędzonej słodkiej
• 4 łyżki sosu sojowego ciemnego + 1/2 szklanki wody
• 2 łyżki gorgonzoli
• sól, świeżo mielony pieprz
• 3 kromki żytniego chleba (ale fajnie też będzie z podpieczoną ciabattą)

Boczniaki pokroiłam w paski, cebulę obrałam i pokroiłam w piórka, czosnek obrany pokroiłam w pla-
sterki. Na patelni rozgrzałam olej, wrzuciłam na niego cebulę z czosnkiem i podsmażyłam razem. Po 
chwili dodałam boczniaki, wszystko razem wymieszałam, dodałam paprykę wędzoną, wymieszałam.
Pozwoliłam się temu przez chwilę smażyć nie mieszając, a gdy całość wyglądała na podduszoną, 
dodałam sos sojowy wraz z wodą. Całość dusiłam przez około 5-7 minut.
Zdjęłam z ognia, na kolejnej patelni dałam odrobinę wody, czosnek przeciśnięty przez praskę i całość 
poddusiłam, dodałam gorgonzolę, 2 łyżki wody – dzięki temu zrobił się sos.
Na kromki chleba nałożyłam najpierw szpinak, potem boczniaki, a potem z góry posypałam czarnym 
pieprzem.
A teraz w sklepie częściej kupuję boczniaki : )

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

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

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

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

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

ZZDDRROOWWYY SSTTYYLL ŻŻYYCCIIAA ZZ WWEELLLLNNEESSSS
Wiemy, że prowadzenie zdrowego stylu życia nie jest łatwe, dlatego Oriflame nam w tym pomaga.
Wprowadziło łatwe rozwiązania w obszarze wellness oraz suplementy diety, by zapewnić organizmowi optymalną ilość
składników odżywczych oraz nie dopuścić do niedoborów żywieniowych, a także osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Produkty
Wellness by Oriflame opierają się na zdrowej nordyckiej diecie, w której ważne jest codzienne spożywanie owoców jagodowych,
ryb, roślin strączkowych, warzyw i zbóż pełnoziarnistych, takich jak owies, jęczmień i żyto. Nasze produkty zawierają naturalne
składniki, których zadaniem jest uzupełniać niedobory żywieniowew codziennej diecie oraz wspomagać dążenie do zmiany trybu
życia na zdrowszy.
• Dzięki Wellness by Oriflame możemy poprowadzić was
przez skomplikowany świat zdrowego odżywiania
i suplementów diety, oferując gamę wysokiej jakości,
naturalnych produktów opracowanych przez wiodących
szwedzkich naukowców.
Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych biur.

Właśnie ruszamy z nowym projektem "Metamorfoza
sylwetki" i dlatego zapraszamy na bezpłatną analizę składu
masy ciała - umów się już dzisiaj i zadbaj o swoje zdrowie :)

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki. Jest to córka naszej byłej konsultantki,
która zmarła. Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.
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ŻYCIE ZAWODOWE
Mężczyzna w wieku około 50 lat. Praca na stanowisku managerskim w rozwijającej się firmie. Do zadań należało 
m.in. kierowanie zadaniami ok. 20 osób. Pierwsza taka praca w życiu po długim czasie spędzonym w spokojnej 
firmie, której zaczęła grozić upadłość. Dobre zarobki, przewidywalny czas pracy, socjal – to było to, co bardzo do 
tej nowej firmy przyciągało.
Z czasem jednak zaczęły ujawniać się niewygodne aspekty – szef z tendencjami do mobbingu; 
konflikty pomiędzy wspólnikami, które miały wpływ na funkcjonowanie pracowników; pozwy 
do sądów niezadowolonych klientów; utrata ważnego kontrahenta. To tylko przykłady trudnych 
spraw, z którymi w trakcie swojej pracy zaczął spotykać się nasz bohater. 
Coraz częściej czuł, że jest mu w tej pracy niewygodnie. Pojawiło się poczucie żalu, że zostawił 
poprzednią firmę, gdzie było mu bardzo dobrze, ale obwiał się upadku przedsiębiorstwa. Pojawiały 
się myśli o złożeniu wypowiedzenia, ale był odpowiedzialnym człowiekiem i nie chciał rzucać 
pracy, dopóki nie będzie miał nowej. 
Choć miał oszczędności i mieli z żoną jeszcze dodatkowe źródło finansowania poza ich etatami, 
nie chciał ryzykować pozostania bez regularnego miesięcznego wynagrodzenia. Problem w tym, 
że choć marzył o zmianie pracy, to ilość obowiązków w obecnej oraz coraz większe przytłoczenie 
psychiczne nie pozwalały mu na dobre zająć się poszukiwaniami nowego zajęcia. 
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza i w mężczyźnie rosło napięcie, aż doszło do kulminacyjnego 
momentu – jeden z pracowników, młody człowiek, rozchorował się i zmarł po kilku tygodniach 
choroby. Nasz bohater dzień po pogrzebie swojego kolegi z pracy nie wstał z łóżka. Nie był w stanie. 
Jego ciało odmówiło mu posłuszeństwa. Pół roku zwolnienia, najróżniejsi lekarze i wreszcie skie-
rowanie do psychiatry. W tym czasie firma niezadowolona z jego nieobecności - kilka dni po po-
wrocie do pracy, wręcza mu wypowiedzenie umowy. 
Mogłoby się wydawać, że to świetnie, że został zwolniony. Coś na co się nie potrafił zdecydować, 
zostało podjęte poza nim. To nie było jednak takie łatwe. W trakcie rozmów z terapeutą powoli 
zaczynała się odkrywać głębsza prawda. Że mężczyzna tak naprawdę nigdy się nie zastanawiał, 
co by chciał w życiu robić - pierwsza praca trafiła się przypadkiem zaraz po studiach, kolejna była 
załatwiona przez znajomego, a studia wybrane, bo tak się podobało rodzicom. Terapia polegała na 
poszukiwaniu siebie. Nie tylko w obszarze zawodowym, choć to był główny zgłaszany problem. 
Czego ja chcę? Co lubię? Czego nie chcę robić na pewno? Jakie mam talenty? Do czego mam 
cierpliwość? Co chcę w życiu osiągnąć? Po co mam pracować? Ile czasu chcę na to poświęcić? 
I jakim kosztem? Co jest moim priorytetem w życiu? - na takie pytania szukaliśmy odpowiedzi.
Czasami myślę, że szkoda, że w domach rodzinnych, ani w szkole podczas różnych zajęć, nie ma 
stawianych takich pytań. Może wtedy osobom takim, jak nasz bohater byłoby łatwiej nie tylko 
zostawić toksyczną pracę (a może nawet, by do niej nie trafił?), ale również szybciej znaleźć taką, 
która daje satysfakcję.

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

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia 
   indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 38 15 99
www.przystan-psychoterapia.pl
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Ferie z odrobiną wiedzy i zabawy twórczej
17 stycznia dzieci i młodzież z całej Małopolski rozpoczęły przerwę zimową w nauce.  

Sprawdź, jaką ofertę przygotowały na ten okres instytucje kultury województwa małopolskiego.
Ferie zimowe są znakomitą okazją do korzystania 
nie tylko z uroków zimy, ale też bogatej oferty zajęć 
edukacyjno-artystycznych. Instytucje kultury woje-
wództwa małopolskiego zapraszają do siebie młodych 
Małopolan.
- Gorąco zachęcam wszystkich rodziców do skorzy-
stania z możliwości, jakie dają zajęcia przygotowane 
przez nasze muzea, centra kultury oraz instytucje ar-
tystyczne. Dzięki nim pociechy mogą urozmaicić czas 
zimowych ferii odrobiną wiedzy i twórczej zabawy. 
To także niezapomniane chwile w wyjątkowych 
miejscach, związanych z dziedzictwem kulturowym 
Małopolski. Czas spędzony wśród niezwykłych eks-
ponatów i obiektów kultury na pewno pozostanie 
wartościowym przeżyciem - podkreśla Iwona Gibas 
z zarządu województwa.
Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę zajęć na 
ferie zimowe w instytucjach kultury województwa 
małopolskiego:

Centrum Sztuki Mościce
Centrum Sztuki Mościce zaprasza dzieci od 6 roku 
życia na specjalne zimowe warsztaty edukacyjno – 
artystyczne. Ich tematem przewodnim będzie postać 
Wandy Rutkiewicz – słynnej alpinistki, która 16 
października 1978 roku jako pierwsza osoba z Polski 
i trzecia kobieta na świecie zdobyła najwyższy szczyt 
Ziemi - Mount Everest. Sejm RP ustanowił rok 2022 
rokiem Wandy Rutkiewicz.
Oprócz tematu głównego na uczestników czekają 
inne atrakcje:
• poniedziałek - warsztaty wprowadzające 

w tematykę - prezentacja Wandy Rutkiewicz 
oraz pokaz sprzętu alpinistycznego (liny, raki, 
czekany, nauka wiązania węzłów),

• wtorek - warsztaty plastyczne - prezent dla 
Babci i Dziadzia z okazji ich świąt,

• środa - warsztaty z robotyki i programowania,
• czwartek - seans filmowy w Kinie Millennium,
• piątek - zabawa karnawałowa

Zajęcia trwają od 8:00 do 15:00,  Centrum zapewnia 
opiekę od 7:00 do 16:00 (w tym ciepły posiłek)
Zapisy: tel. 535 550 070 lub e-mail a.banach@csm.

tarnow.pl

Warsztaty Filharmoni Krakowskiej
Filharmonia Krakowska zaprasza na pierwszą edycję 
Ferii w Filharmonii – warsztatów prowadzonych przez 
artystów Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej.  
Są one przeznaczone są dla młodzieży w wieku od 13 
do 19 lat, grającej na instrumentach orkiestrowych 
oraz dla wokalistów. Każdy uczestnik weźmie udział 
w pięciu 45 minutowych konsultacjach indywidu-
alnych z artystami Orkiestry i Chóru. W ramach 
Warsztatów uczestnicy będą pracować nad dowolnie 
wybranym repertuarem solowym lub orkiestrowym.

Warsztaty odbywają się od 17 do 21 stycznia oraz 
od 24 do 28 stycznia w siedzibie Filharmonii przy 

ulicy Zwierzynieckiej 1.

Zajęcia z rysunku i malarstwa MCK SOKÓŁ
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu organizuje feryjne zajęcia z rysunku i malarstwa 
dla młodzieży i dorosłych. Warsztaty będą się od-
bywać w pierwszym tygodniu ferii od poniedziałku 
do czwartku (17.01.22 - 20.01.22) w Galerii BWA 

SOKÓŁ w godzinach 12.00 - 14.00.  Uczestnicy po-
znają podstawy rysunku i malarstwa.

Zgłoszenia pod mailowym adresem: s.kielusiak@
mcksokol.pl

Warsztaty Muzeum Archeologiczne 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie z okazji ferii 
zimowych organizuje serię warsztatów, która potrwa 
aż do końca lutego. Zajęcia dotyczą: tajników zawodu 
archeologa, zwierząt żyjących w epoce kamienia na 
terenie Małopolski, dziejów pisma, pracy metalurga 
w epoce brązu oraz słowiańskich mitów i obrzędów. 
Terminy warsztatów:
• dla grup zorganizowanych poniedziałek-piątek 

w godz. 9.00-18.00
• dla widzów indywidualnych zajęcia 

poniedziałek-piątek o godz. 12.00-13.30
Rezerwacje pod adresem mailowym  
rezerwacja.archeolog@gmail.com lub  

pod numerem tel. (12) 422 71 00 wew. 3 

AKtywne Ferie z Muzeum Armii Krajowej
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie organizuje AK-
tywne Ferie. We wtorki 18.01 i 25.01 dzieci w wieku 
6-9 lat wezmą udział w warsztatach „Czworonożni 
żołnierze”, poświęconym niezwykłym historiom 
zwierząt walczących w różnych armiach świata. Za-
jęcia rozpoczynają się o 10.00 i potrwają około 2 – 3 
godzin.
Rezerwacja mailowa prowadzona jest pod adresem 

internetowym Muzeum Armii Krajowej w Kra-
kowie lub telefoniczna 12 410 07 96.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Muzeum Etnograficzne w Krakowie organizuje wir-
tualną wyprawę na Syberię. Przez bezmiar tajgi i bez-
kresne połacie tundry, aż po wybrzeża Oceanu Ark-
tycznego, poprowadzą uczestników zajęć zaskakujące 
i unikatowe przedmioty z syberyjskiej kolekcji MEK 
oraz odkrycia, przygody i doświadczenia osób zwią-
zanych z projektem badawczym Kolekcja syberyjska 
– nowe spojrzenie.  Od poniedziałku do piątku, wraz 
z członkami grup nieformalnych i zorganizowanych, 
będzie można podążać szlakiem wędrujących reni-
ferów, zaś w każdą niedzielę - odkrywać potencjał 
pracy etnografa  – zawsze przy ulicy Krakowskiej 46, 
wśród przedmiotów z dalekiej Północy, w twórczej 
atmosferze i specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. 
Warsztaty pod hasłem "Z natury rzeczy" są skie-
rowane do dzieci od 6 do 9 lat. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy od 3 stycznia poprzez formularz na 
stronie pod adresem internetowym Muzeum Etno-
graficznego w Krakowie

Ferie z Muzeum Lotnictwa Polskiego
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie szykuje 
prawdziwie odlotowe ferie! Zawody balonowe, 
warsztaty modelarskie, gry, eksperymenty lotnicze, 
hangary, spotkania z pilotami i lotniczą policją, 
wystawy i przede wszystkim kilkaset statków po-
wietrznych -  to tylko niektóre atrakcje, które czekają  
na amatorów i amatorki lotnictwa przez pierwszy ty-
dzień ferii zimowych.
Muzeum zaprasza do uczestnictwa w zajęciach dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym z klas 1-6, a młodzież 
starszą- od klasy 7 wzwyż - do aktywnego włączenia 

się w muzealny wolontariat – odpowiedzialną pomoc 
w realizacji lotniczych zajęć, w której oczywiście 
będzie też mnóstwo zabawy.
Zajęcia dla dzieci będą miały miejsce od wtorku 
(18.01) do piątku (21.01) w godzinach 9:00-13:30. 
Odlotowe ferie zwieńczy w sobotę 22.01 lotnicza gra 
terenowa, będąca osobnym wydarzeniem, na którą 
Muzeum zaprasza rodziny z dziećmi.
Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Nadwiślański Park Etnograficzny  
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygieł-
zowie i Zamek Lipowiec zaprasza dzieci do uczest-
nictwa w zajęciach warsztatowych:
• ,,Malowana skrzynia’’ - uczestnicy dowiedzą 

się, jak ważnym elementem wyposażenia 
była skrzynia, do czego służyła i jakie skarby 
były w niej ukryte. Następnie własnoręcznie 
wykonają dekorację drewnianej skrzyneczki, 
która będzie wspaniałą pamiątką z zajęć.

• ,,Czerwone korale’’ – uczestnicy dowiedzą 
się, że prawdziwe korale były marzeniem 
każdej dziewczyny, stanowiły jej największy 
skarb i magiczny talizman chroniący 
przed nieszczęściami. Na warsztatach 
uczestnicy będą malować drewniane paciorki 

i komponować korale, które staną się nie tylko 
pamiątką ale i efektowną ozdobą.

• ,,Warsztaty czerpania papieru’’ – uczestnicy 
zapoznają się ze sztuką wytwarzania papieru 
i dowiedzą się, kto wymyślił papier. Podczas 
warsztatów staną się ,,artystami ’’, którzy 
zatapiają w masie papierniczej zasuszone 
kwiaty czy zioła tworząc piękne, wielobarwne 
kompozycje, a także spróbują sił pisania gęsim 
piórem.

Zajęcia odbędą się w dniach 17.01. – 30.01 w go-
dzinach od 10:00 – 14:00. Zapisy pod numerem tel. 32 
622 87 49. Więcej informacji na stronie muzeum pod 
adresem internetowym Muzeum Nadwiślańskiego 
Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem podczas spe-
cjalnych, stacjonarnych zajęć w okresie ferii m.in.
opowie, jak zwierzęta w Tatrach spędzają zimę, wy-
jaśni,z czego wykonywano zimowe ubrania i jak wy-
glądały wyszywane na nich wzory, zapozna z techniką 
linorytu. Warsztaty potrwają od 17 do 27 stycznia, od 
wtorku do soboty. W każdy poniedziałek Muzeum 
zaprasza także na swoje strony internetowe, gdzie 
o godz. 10.00 będą odbywać się specjalne zajęcia edu-
kacyjne online.Więcej informacji o feriach z Muzeum 
Tatrzańskim pod adresem https://muzeumtatrzanskie.
pl/ferie-2022-w-muzeum-tatrzanskim

Na koniec roku Puchar Rycerza Kmity i Mistrzostwa Województwa Małopolskiego na pływalni w Zabierzowie
W dniach 10-12.12.2021 na Pływalni Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Zabierzowie odbyły się coroczne zmagania młodych pływaków z całego 
województwa i i powoli stają się stałym punktem kalendarza pływackiego w naszym regionie.
Ogólnopolskie Zawody w pływaniu o Puchar Rycerza Kmity w połączeniu 
z Mistrzostwami Województwa Małopolskiego Dzieci i Młodzików zgro-
madziły na start blisko 550 zawodników i zawodniczek z województwa 
małopolskiego z 27 klubów.
Reprezentacja gospodarzy liczyła 43 zawodników w wieku 10-13 lat. Klasy-
fikację drużynową wygrał SMS Galicja Kraków przed Ósemka Oświęcim 
i Solne Miasto Wieliczka.

Ranking medalowy padł łupem SMS Galicja Kraków.
Najważniejszym punktem zawodów był wyścig memoriałowy o Pucharu 
Rycerza Kmity, na dystansie 50 m stylem motylkowym w kategorii 10-11 
lat oraz 100 m stylem motylkowym w kategorii 12-13 lat.
Zawodnicy walczyli o okazałe Puchary ufundowane przez dyrektora Ośrodka 
Adama Lissa oraz nagrody finansowe i rzeczowe.

We wspomnianych wyścigach najlepsi byli:
W kat 10-11 lat wśród dziewcząt Katarzyna Kuźma STP Nowy Sącz wśród 
chłopców Aleksy Szymacha SMS Galicja Kraków.
W kat 12-13 lat wśród dziewcząt Wiktoria Gracjasz Jasien Sucha Beskidzka 
oraz Patryk Rachwał SMS Galicja Kraków.
W sobotę uroczystego otwarcia zawodów dokonali Zastępca Wójta Gminy 
Zabierzów Bartłomiej Stawarz oraz Prezes Małopolskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego Kazimierz Woźnicki.
Medale podczas zawodów zdobywali również gospodarze, zawodnicy UKP 
Kmita Zabierzów i SP Zelków.

Daniel Czerwiec brązowy medal na dystansie 25 m stylem dowolnym oraz 
sztafety 4 x 25 m stylem dowolnym w składzie: Inna Piechowska, Mileną 
Stadnik, Daniel Czerwiec, Mikołaj Kowalczyk oraz Helena Rak , Kamila 
Herbutowicz, Dominik Klocek i Staszek Głowacki.
Julian Synoradzki dwukrotnie: srebro na 25m stylem motylkowym i brąz 
100 m stylem zmiennym oraz Tadeusz Cybulski brązowy medal na dystansie 
25 m stylem grzbietowym
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom bez których ciężko byłoby zor-
ganizować zawody w czasach ograniczeń: CORTEZ – Piotr Urbanik, Sta-
rostwo Powiatowe w Krakowie, Rada Sołecką z Zabierzowa. Ogromne po-
dziękowania dla rodziców naszych zawodników, którzy wsparli nas swoim 
czasem i znacznie przyczynili się do organizacji zawodów.

 v Tekst i zdjęcia: Artur Czerwiec • UKP Kmita Zabierzów 
www.zabierzow.org.pl
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Nie zawsze Swieci słońce... taki jest offroad ;)
,

Zasadniczo ten wyjazd powinien się nazywać Mudness Zmarzlina. Spory spa-
dek temperatury poniżej zera dość skutecznie zamroził duże ilości wody i błota 
nieco modyfikując nasze plany na ten dzień. Błotniste koleiny miejscami były 
twarde jak beton zmieniając przeprawę błotną w rock crawling.
Słońce zaszło po raz pierwszy, gdy wspomniana zmarzlina wykluczyła nasz 
pierwszy wóz prowadzący przez awarię napędu. Wodne i błotniste brody wy-
magały skruszenia grubej pokrywy lodowej. Znowu zaszło słońce gdy w starciu 
z grubą taflą lodu przegrał front i niestety chłodnica drugiego z naszych wo-
zów prowadzących, co już skutecznie ostudziło zapał całej grupy do wpadania 
impetem w takie głębsze kałuże. Funkcję lodołamacza przejęło perfekcyjnie 
przygotowane Suzuki Jimny jednego z uczestników – dziękujemy i gratuluje-
my  zawziętości! Wycieczkę doprowadziliśmy do końca niezłomną Vitarą!
Trasa była dość zróżnicowana, rozpoczęliśmy od zwiedzania nieczynnego 
kamieniołomu, następnie typowo Jurajskimi szlakami przemieściliśmy się na 
mocno podmokły obszar, gdzie mimo mrozu po skruszeniu pokrywy lodowej 
udało się dokopać do błota i skutecznie uwięzić w nim kilka pojazdów. Wy-
ciągarek nie brakło i wiele z nich pracowało z pełną mocą. Uczestnicy reago-
wali i pomagali sobie natychmiast więc uwalnianie topielców szło wyjątkowo 
sprawnie. Po opuszczeniu topieliska kolejnymi Jurajskimi szlakami udaliśmy 
się w mocno górzysty teren, gdzie można było się sprawdzić na stromych 
zjazdach, podjazdach, trawersach i w wąskich wąwozach. Tutaj przejazdy nie-
co trudniejszymi czynił zmrok, gdyż miejscami było ciasno między drzewa-
mi. Piloci byli bardzo przydatni i wszyscy wyjechali bez szwanku. Z kolei mróz 
w tym przypadku ułatwił zadanie zamrażając i utwardzając często miękkie 
i rozpływające się pod kołami podjazdy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za doskonałą zabawę. Zima ma swoje 
piękne strony, ale gdy to tylko rozmarznie, wracamy na właściwy Mudness, 
z błotem na pół metra którego nie będzie strach forsować rozpędem. 😉

Do zobaczenia!!!
Do zobaczenia w terenie i na naszym profilu  

https://www.facebook.com/16kiloblota.

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Słońce w tytule to tylko przenośnia, bo na ostatnim wyjeździe MUDNESS 9 stycznia 2022 prawdziwego słońca nie brako-
wało. Pogoda była przepiękna, ale nieco pokrzyżowała nam plany. Jako że mrozy do tej pory występowały sporadycznie, 
zaplanowaliśmy solidne topienie wozów w błocie. I tutaj oprócz słońca w rzeczywistości i w przenośni na 3 dni przed wy-
jazdem rozpoczęły się solidne mrozy, które solidnie zmroziły nam zaplanowane odcinki zmieniając charakter wyjazdu. Nie 
znaczy to że było źle,  bo było super, ale inaczej niż chcieliśmy :)
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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 wprowa-

dzamy 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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Nie daj się alergii we własnym domu! 
Alergia jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń współczesnej cywilizacji. Katar, kichanie, łzawienie oczu, duszności – osoby uczulone do-
skonale wiedzą, jak dokuczliwe potrafią być jej objawy. Tego typu uporczywe dolegliwości można jednak złagodzić. Wystarczy, że w naszych domach 
czy mieszkaniach zastosujemy wykończenie ścian, które ograniczy ilość alergenów unoszących się w powietrzu.
Alergia, czy jak kto woli uczulenie to silna reakcja układu odporno-
ściowego na działanie obcych substancji (alergenów). Zmagali się z nią 
już starożytni Egipcjanie i Grecy, choć na dużo mniejszą skalę niż 
obecnie. Szacuje się, że współcześnie problem ten dotyka nawet 40% 
społeczeństwa. Chorują zarówno dzieci, jak i dorośli. To cena, jaką 
płacimy za postęp cywilizacyjny, który wpływa na nasze otoczenie 
i sposób życia. Urbanizacja, zanieczyszczenie powietrza, materiały bu-
dowlane/wykończeniowe emitujące lotne związki organiczne (LZO), 
wysoka wilgotność w mieszkaniach, spożywana żywość – wszystko to 
sprzyja reakcjom alergicznym. Do tego bardzo dużo, bo nawet 90%, 
czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach i wciąż za mało uwagi 
poświęcamy jakości powietrza, którym w nich oddychamy.

Co nam szkodzi?
Najczęściej diagnozowaną odmianą jest alergia wziewna, wywołana 
przez niewidoczne gołym okiem cząsteczki, które są przez nas wdy-
chane wraz z powietrzem. Towarzyszą jej najczęściej takie objawy jak 
np. wodnisty katar, zatkany nos, „seryjne” kichanie, suchy kaszel, po-
drażnienie oczu czy trudności z oddychaniem.
Może ją wywołać wiele czynników. Najczęstszą przyczyną alergii 
wziewnej we wnętrzach są roztocza kurzu domowego. Choć są 
obecne w naszym otoczeniu przez cały rok, to ich uciążliwość nasila 
się szczególnie zimą – wtedy rzadziej wychodzimy na zewnątrz, musimy 
ogrzewać pomieszczenia i mniej je wietrzymy. Podobnie wygląda sy-
tuacja z zarodnikami grzybów pleśniowych, przy czym one największą 
aktywność wykazują latem i jesienią. Sprzyja im szczególnie wysoka 
wilgotność, o którą w domach nie trudno. Pranie, gotowanie, kąpiele, 
suszenie ubrań – codziennie generujemy znaczne ilości pary wodnej 
w naszych domach. Z kolei pyłki roślin dają się we znaki alergikom 
sezonowo, głównie w okresie pylenia. Najwcześniej, bo już na przełomie 
stycznia i lutego zaczynają pylić leszczyna i olcha, w marcu – brzoza 
i topola, w maju – trawy, żyto i chwasty. 

Jak złagodzić objawy alergii?
Stężenia alergenów, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, mogą 
być bardzo wysokie – nawet, jeśli chodzi o pyłki roślin, które przedo-
stają się do wnętrz przez otwarte drzwi, okna, nawiewniki okienne czy 
naturalną wentylację. Najlepszym sposobem na walkę z uczuleniem 
jest unikanie kontaktu z alergenami. Nie da się wyeliminować ich zu-
pełnie z naszego otoczenia, ale istnieje skuteczny sposób, by je istotnie 
ograniczyć we wnętrzach naszych domów i mieszkań. Wystarczy, że 
zadbamy o odpowiednie wykończenie ścian wewnętrznych.
Wykańczając wnętrza, warto pomyśleć o systemie pokrycia ścian, który 
zadba o jakość powietrza w pomieszczeniach, oczyszczając je z zanie-
czyszczeń i utrzymując wilgotność na optymalnym poziomie, neutrali-

zując w ten sposób znaczną część alergenów. Badania przeprowadzone 
przez niezależne jednostki naukowo-badawcze z Austrii oraz Niemiec 
wykazały, że system Baumit Ionit neutralizuje do 90% pyłków i do 
50% drobnego kurzu. Redukuje również do 60% aerozoli – drobnych 
cząstek rozproszonych w powietrzu, wydychanych podczas mówienia 
czy zwykłego oddychania, mogących być nośnikiem bakterii i wirusów 
oraz źródłem zakażeń. 
Jak to możliwe, że materiały użyte do wykończenia ścian mogą ła-
godzić alergie? Już wyjaśniamy. Farba Baumit IonitColor aktywnie 
wytwarza jony, które działają jak naturalne magnesy na unoszące się 
w powietrzu zanieczyszczenia (pyłki, drobny kurz czy aerozole), przy-
ciągają je i łączą w grupy o większym ciężarze, który z kolei powoduje 
ich opadanie na podłogę. Dzięki temu nie przedostają się do organizmu 
i mogą zostać usunięte podczas codziennego sprzątania. Z kolei masy 
szpachlowe Baumit IonitFino i Baumit IonitFinish, przeznaczone do 
stosowania jako podłoże dla farby Baumit IonitColor, regulują wil-
gotność w pomieszczeniu – pochłaniają nadmiar wody z powietrza 
i uwalniają w momencie, gdy zaczyna być zbyt sucho. Pomagają w ten 
sposób utrzymać wilgotność w przedziale między 40 a 60%, który jest 
najzdrowszy dla ludzi, a przy tym zapewnia optymalne warunki do 
produkcji jonów – cząsteczki wody zawarte w powietrzu przy kontakcie 
z pomalowaną powierzchnią (dzięki specjalnym składnikom zawartym 
w farbie Baumit IonitColor) ulegają naładowaniu i przyjmują postać 
jonów. W efekcie działania jonów powietrze w pomieszczeniu staje się 
czystsze, co z kolei przekłada się na łatwiejsze oddychanie, lepszą od-
porność organizmu oraz mniejsze ryzyko reakcji alergicznych a także 
infekcji spowodowanych przez wirusy i bakterie. 
Jakość powietrza w naszych domach istotnie wpływa na nasze zdrowie 
oraz ogólne samopoczucie i to bez względu na to, czy jesteśmy podatni 
na alergie, czy też nie. Wybierając prozdrowotne materiały wykończe-
niowe, dbamy o przyjazny mikroklimat wnętrz, zapobiegając przy tym 
nieprzyjemnym dolegliwościom. Innowacyjny system pokrycia ścian 
wewnętrznych Baumit Ionit pozwala ograniczyć ilość wdychanych 
zanieczyszczeń, w tym alergenów i aerozoli, dzięki czemu możemy 
w pomieszczeniach odetchnąć pełną piersią.

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

www.instagram.com/baumit.polska

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

Zapraszamy pod nowy adres:
KRON Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków
tel.: 694 435 170

e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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.

dom ok. 90 m kw plus osoby garaż, w Miękini 
k. Krzeszowic, działka 5,5 a. 

Cena: 290 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  
działka budowlana (przeznaczenie 

zgodnie z MPZP to MNR2) o pow. 56 a, 
w Rudnie gm. Krzeszowice. Na działkę 
składają się trzy działki ewidencyjne, 
położone bezpośrednio koło siebie.

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka rolna o pow. 40 a  

w Skotnikach, dzielnica Dębniki, 
Kraków.

Nowa cena: 110 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 Miękini, działka 5,5 a. Cena: 290 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.  

Cena: 250 tys. PLN.
3. Dom 120 m kw w Paczółtowicach, działka 10 a.  

Cena: 225 tys. PLN
4. 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
5. Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),  

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

11. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.

12. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
13. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.  

Cena: 139 tys zł.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

14. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondy-
gnacje, każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 
tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

15. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  
Cena: 580 tys zł.

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

17. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwa-
nowicach. Na działce dom ok 140 m kw do wyburzenia lub 
remontu. Cena: 200 tys. PLN. 

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

Cena: 870 tys. PLN. 
 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
20. 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 jednomiesięczne-
go czynszu.

21. 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.

22. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

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

dom 300 m kw.  
w Krzeszowicach,  

do wykończenia, działka 3,5 a.

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Ceny nieruchomości rosną, a popyt nie słabnie. W 2022 roku nie będzie inaczej
Rok 2022 nie przyniesie dużych zmian na rynku nieruchomości, chociaż wielu liczyło na to, że pandemia spowoduje spadek cen. Jest wręcz 
odwrotnie. Ludzie w dalszym ciągu będą chętnie inwestować, popyt na mieszkania i domy nie osłabnie, a ceny wciąż będą rosły.
W 2022 roku najprawdopodobniej nie zmieni się wiele względem tego, 
co widzimy już dzisiaj. Z danych NBP wynika, że mieszkania na rynku 
pierwotnym podrożały o ponad 2%, a na rynku wtórnym aż o 5,2%. 
Wszystko to w przeciągu ostatniego kwartału i wiele wskazuje na to, 
że podwyżki cen będą jeszcze większe.

Rok inwestycji

Podsumowując 2021 rok, nieruchomości cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. Nie brakowało chętnych na zakup mieszkań i domów, 
poprawiła się również sytuacja na rynku wynajmu, który przez pewien 
okres mocno cierpiał ze względu na pandemię. W wielu przypadkach 
inwestycje były podyktowane chęcią ochrony kapitału. - Główny 
Urząd Statystyczny podaje, że obecnie inflacja jest na poziomie 
6,8%. Jednak każdy z nas, konsumentów, obserwuje, że ten wzrost 
jest znacznie większy, a ceny zdecydowanie poszły w górę. Inwestycja 
w nieruchomości to dla wielu osób jeden z najlepszych sposobów na 
ochronę własnego kapitału, stąd też obserwujemy duże zaintereso-
wanie domami i mieszkaniami. - komentuje Marcin Kuryło, ekspert 
Horyzontu Inwestycji. 
Duża inflacja to nie jedyny powód, dla którego tak wielu ludzi za-
interesowało się nieruchomościami. Przejście na zdalny tryb pracy, 
niskie oprocentowanie na kredycie hipotecznym i zatwierdzony 
przez sejm Nowy Ład realnie wpływają na obecną sytuację na rynku 
nieruchomości. 

Własny ogród w cenie

Home office zmienił bardzo wiele w postrzeganiu Polaków. Pracownicy 
zdalni zdają sobie sprawę, że zamknięcie w mieszkaniu o niewielkim 
metrażu, w otoczeniu hałasu i zgiełku dobiegającego z zewnątrz, nie 
sprzyja produktywnej pracy. Firmy z kolei nie chcą rezygnować z home 
office’u i najprawdopodobniej część z nich pozostanie przy zdalnym 
trybie pracy nawet wtedy, kiedy pandemia koronawirusa odejdzie w za-
pomnienie. - Wiele osób próbuje uciec z dala od miasta właśnie ze 
względu na pracę zdalną. Szukają ciszy i spokoju, stąd też duże zain-
teresowanie zakupem domku z kawałkiem ogródka, aby w dowolnej 
chwili móc wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza. Balkon 
jest jedynie połowicznym rozwiązaniem problemu i nie gwarantuje tak 

dużej prywatności jak ogródek. - 
informuje Marcin Kuryło. - Każdy, 
kto ma na tyle dobrze płatną pracę, 
że stać go na spłacenie kredytu, de-
cyduje się właśnie na taki zakup 
i ucieka poza miasto. Widać duże 
zainteresowanie różnego rodzaju 
projektami deweloperskimi. Więk-
szość z nich sprzedaje się na etapie 
tzw. dziury w ziemi. Kiedy tylko 
deweloper ogłosi, że będzie miał 
domy na sprzedaż, to natychmia-
stowo pojawiają się chętni, którzy 
są skłonni podpisać umowę. Nawet 
kiedy nie ma wylanych jeszcze fun-
damentów. - dodaje ekspert. 

Trendy na 2022 rok

Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 będzie rokiem dynamicznego 
rozwoju szczególnie w sektorze domków jednorodzinnych. Dużym 
powodzeniem będą cieszyły się domki zarówno w zabudowie sze-
regowej, jak i bliźniaki. Jak tłumaczy Marcin Kuryło z Horyzontu 
Inwestycji – Jest wysoce prawdopodobne, że będzie rozwijał się trend 
na większe domu z dużą działką. Chodzi tu przede wszystkim o sa-
modzielne domy jednorodzinne, niekoniecznie w zabudowach sze-
regowych. Nabywcy będą szukali coraz większych przestrzeni. Nie 
będą dobrze sprzedawały się domy z ogrodem o powierzchni 30 czy 
50 metrów kwadratowych. Już teraz znamy wiele takich przypadków, 
w których ludzie pytali o domki z większą działką, a nieruchomości 
z niewielkim ogrodem sprzedawały się znacznie wolnej. Jeśli ktoś 
kupuje domek o metrażu 80 czy 100 metrów kwadratowych, często 
decyduje się na niego przez wzgląd na skromniejszy budżet. Takie 
osoby są w stanie zaakceptować mniejsze ogrody, bo to w dalszym 
ciągu większy komfort niż mieszkanie w bloku. 
Na podstawie obecnej sytuacji i preferencji nabywców łatwo wywnio-
skować, że to co obserwujemy dzisiaj, najprawdopodobniej nasili się 

w przyszłym roku. Domy z dostępem do własnego ogródka będą cie-
szyły się coraz większym powodzeniem. 

Co z wynajmem?

Rynek wynajmu przeżywał trudny moment, ale sytuacja zaczęła się 
stabilizować z końcem lipca 2021 r. Prognozy ekspertów na 2022 są 
w przeważającej części pozytywne. W dalszym ciągu spore grono 
osób nie chce, a często nie może, kupić nieruchomości na własność.
- Jeśli chodzi o wynajem, to ten trend zawsze był i w najbliższym 
czasie nie zaniknie. Jestem przekonany, że rynek cały czas będzie 
rozwijał się w tym kierunku. Mieszkanie na wynajem będzie dla osób, 
które nie chcą wiązać się z danym miastem albo nie stać ich na zakup 
własnej nieruchomości. Z kolei ci, którzy mają odpowiedni kapitał, 
będą kierować się w stronę domów zlokalizowanych poza miastem. 
Stąd też widać znaczne wzrosty cen działek i jest to ten segment rynku 
nieruchomości, który jest dzisiaj najlepszym miejscem na inwestycje. 
- reasumuje Marcin Kuryło.

DO SPRZEDANIA  
działka usługowa 50 a,  

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

CHRZANÓW

ZABIERZÓW WIELKA WIEŚ

KRZESZOWICE

TRZEBINIA
KABARET PARANIENORMALNI BEZ ZNIECZULENIA  

- Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO
Dom Kultury Sokół w Trzebini, 26 lutego 2022 r. godz. 16:00. Bilety: 80 zł, rezerwacje: tel. 32 6110 621
VIP TOUR to trasa kabaretowa, którą współtworzą 
znani i lubiani artyści komediowi, aktorzy filmowi 
oraz teatralni. Bez Znieczulenia: Na pewne rzeczy nie 
można być przygotowanym. Na przykład na globalną 
pandemię czy tornado z hormonów piętnastolatka. 
Dlatego niektóre sytuacje trzeba przeżyć w życiu bez 
znieczulenia. 15 lat to trudny wiek, a tyle właśnie 
kończą Paranienormalni. A co robi 15-latek kiedy jest 
kabaretem? Obraca wszystko w żart! Kiedy nawet lasy 
zostają zamknięte, w artyście budzi się wena. „Bez 
znieczulenia” program Kabaretu Paranienormalni, któ-
ry jest kontynuacją jubileusz 15-lecia. W najnowszych 
spektaklach nie będzie jednak powrotów do dobrze 
już znanych skeczów. Widzów zaskoczą zupełnie nowe 
postaci i ich historie. „Bez znieczulenia” to prawie 
dwie godziny wyśmienitej zabawy i paranienormalnej 
energii, z której kabaret słynie od lat. Zobaczycie mie-
szankę nie tylko pandemicznych historii, ale również 
spotkacie się z tematami, które bliskie są każdemu. Jak 
nie zwariować we współczesnym świecie? Jak znaleźć 
miłość w internecie i zagrać w reklamie z największymi 
gwiazdami kina? I najważniejsze: czy teściowa to też 
rodzina? „Bez znieczulenia” to najlepsza szczepionka 
na wirusa gorszego nastroju!

KONKURS FOTOGRAFICZNY INSPIROWANY  
CYKLEM FOTOGRAFICZNYM "MAŁY CZŁOWIEK" ZOFII RYDET

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym inspirowanym cyklem Zofii 
Rydet „Mały Człowiek”. Konkurs kierowany 
jest do wszystkich osób powyżej 15 roku 
życia. Na zwycięzców czekają nagrody w 
postaci publikacji dotyczących twórczości 
Zofii Rydet, a także pamiątkowe dyplomy 
autoryzowane przez Fundację im. Zofii Rydet. 
Zgłoszenia przyjmujemy  do 10 lutego 2022 
roku.
Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania 
na: www.ckiskrzeszowice.pl
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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.

KAMEL
Trafił pod naszą opiekę początkiem czerwca. Mały piesek uwiązany od szczenięcia na łańcuchu. 
Starsi, 90 letni opiekunowie, syn nadużywający alkoholu... Niby nic szczególnego. Mało takich 
małych piesków tkwi całe życie na łańcuchach? A jednak ulegliśmy jego historii. Kamelowi udawało 
się zrywać z łańcucha. Potrzebę pobiegania swobodnie miał tak dużą, że szarpiąc się, łańcuch 
puszczał. Kamel biegał wtedy jak oszalały, nie dając się złapać. Wtedy młodszy opiekun nie karmił 
go kilka dni, by później wygłodniałemu podać jedzenie z alkoholem. Odurzonego wódką psa 
udawało się wtedy złapać i zniewolić łańcuchem... Kamel to trochę nerwowy pies. Traktowanie przez 
opiekunów odbiło się niestety na jego psychice. Mamy nadzieję, że w spokojnym domu będzie umiał 
się wyciszyć. Potrzebuje uwagi ze strony człowieka. Prosi o zainteresowanie i dotyk. Dogaduje się 
z psami, reakcji na dzieci i koty nie znamy. Jest bardzo inteligentny i szybko się uczy. Ma około 
3 - 4 lata, waży 10 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dobry, 
odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). 
Tel. 783 553 197.

BĄBELEK
Nie wiadomo jak znalazł się na ulicy. Może uciekł? Tylko dlaczego nikt go nie szukał? A błąkał się 
prawie trzy miesiące po małej podkrakowskiej miejscowości. Próbowano go łapać i szukać wła-
ściciela, ale bez skutku. Chował się i uciekał. W końcu udało się go złapać naszej wolontariuszce. 
To mały, cichy, miły piesek. Kocha ludzi, świetnie dogaduje się z innymi psami, reakcji na koty nie 
znamy. Szybko odnajduje się w nowej dla siebie sytuacji. Właściwie to bezproblemowy pies. Może 
tylko trochę poważny jak na swój wiek... Bąbelek ma około 2 - 3 lata, waży 7 kg, jest przygotowany 
do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na prawdziwy dom w naszym fundacyjnym przytu-
lisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

GUCIA
To już ponad pięć miesięcy jak przebywa pod naszą opieką i najwyższy czas na znalezienie jej 
nowego domu. To przecudna sunia o takim samym charakterze. Kocha ludzi i inne psy. Choć jest już 
dojrzałą panią, to energii jej nie brakuje. Uwielbia spacery i jedzenie (z tym trzeba uważać). Reakcji 
na koty nie znamy, ale biorąc pod uwagę jej charakter, nie powinno być z tym problemu. Gucia 
ma około 7 lat, waży 15 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka 
na kochający dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).  
Tel. 783 553 197.

KROKODYLEK
Przedstawiamy niewielkiego, spokojnego, bardzo kochanego pieska o imieniu Krokodylek. Szukamy 
dla niego nowej rodziny. Piesek jest w wieku około 8 - 9 lat, waży 9 kg. Piesio jest bardzo grzeczny, 
cichy, spokojny i niekłopotliwy. Bez problemu dogaduje się z innymi psami, raczej im ustępuje. 
Krokodylek potrafi chodzić na smyczy, zwraca uwagę na człowieka, nie mamy z nim żadnych pro-
blemów. Okrywa Krokodylka jest mięciutka, to śliczny puchaty zwierzak. Piesek otrzymał komplet 
szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i zostanie wyka-
strowany. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla naszego malucha. Tel: 793 993 779.

MAKSYMILIAN (ANCYMONEK)
Przedstawiamy Maksymiliana, zwanego również Ancymonkiem - wesołego, energicznego, bardzo 
przyjaznego psiaka. Piesio szuka nowego domu, nie wraca do właściciela, gdyż ten nie jest w stanie 
się nim opiekować. Maksymilian ma około 9 miesięcy, waży powyżej 40 kg i jeszcze rośnie. Będzie 
sporej wielkości pieskiem, może osiągnąć masę ciała do lub nawet ponad 60 kg. Nasz podopieczny 
jest bardzo radosny, wymaga spacerów, ruchu, zabawy i szkoleń. Ma ogromny potencjał szkole-
niowy, ale ostatnimi czasy nikt się nim nie zajmował. Przy odrobinie uwagi i regularnych spacerach 
będzie genialnym towarzyszem swojej rodziny. Maksymilian dobrze reaguje na inne psy, wymaga 
tylko trochę adaptacji i socjalizacji, prawdopodobnie ostatnio nie miał do czynienia z innymi zwie-
rzakami. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i gdy osiągnie dojrzałość, zostanie wykastrowany. Bardzo prosimy o dobry, ak-
tywny, świadomy dom dla Maksymiliana - Ancymonka. Tel: 793 993 779.

KOTKA FLEKSA
Przedstawiamy jedną z czterech kotek, które trafiły pod naszą opiekę. Pozostałę trzy mają już 
domy, ona jedna pozostała. Początkowo Fleksa trochę się bała. Obecnie jest super kochana i mi-
lusia. Kotka ma około 7 miesięcy, waży 2,5 kg, nie powinna już raczej urosnąć, jest po gruntownej 
profilaktyce i jest w dobrej formie. Fleksa korzysta z kuwety, pięknie pielęgnuje swoje futerko. To 
wspaniała młoda kocia dama.  Kotka otrzymała komplet szczepień. Jest zaczipowana, odpchlona 
i wysterylizowana. Dokładamy wszelkich starań, by utrzymać przebywające u nas kotki w dobrej 
formie i zdrowiu, są pod opieką weterynaryjną. Bardzo prosimy o kochający dom dla tej pięknej 
koteczki. Preferujemy domy niewychodzące. Tel: 793 993 779.

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414

• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
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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

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


