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„GWAREK MAŁOPOLSKI”
JEST JUŻ Z WAMI 10 LAT!
DRODZY CZYTELNICY, REKLAMODAWCY, WSPÓŁPRACOWNICY!
W tym miesiącu mija 10 lat, od kiedy „Gwarek” jest z Państwem. Przez ten czas wiele
zmieniło się wokół nas, a otaczający świat nie zawsze sprzyja radosnym nastrojom.
Zwłaszcza ostatnie lata to lata trudne, stawiające nas w obliczu nowych wyzwań,
sprawiające, że na nowo musimy definiować nasze priorytety.
W tym trudnym czasie wciąż
jesteśmy z Pa ńst wem, starając się por uszać z reg u ły
temat y opt y mist yczne tak ,
aby przeglądanie „Gwarka”
było relaksem i przyjemnością.
Ogromną popularnością cieszą
się zwłaszcza nasze stałe kąciki
– czytelniczy - „Nowiny z bi-

bliotecznej witryny” prowadzony przez Panie Bibliotekarki z tenczyńskiej biblioteki
oraz kulinarny - „Kuchnia na
wzgórzu” z przepisami Ulli
Pałk i. Nie stronimy jednak
od tematów trudnych, jak np.
te przedstawione w „Subiektywniku” z października 2021
www.MEBLEbenek.pl

(„Pogarda”) czy z listopada
2020 („Polska ma twarz kobiety”) czy tych poruszanych
przez współpracującą z nami
psychoterapeutkę Magdalenę
Poprawę.

Na nasz ych łamach przedstaw ia my te ż osoby, k tóre
z różnych względów, najczęściej zdrowotnych, potrzebują
pomocy, i ta pomoc - dzięki
także Wam – naszym Czytelnikom - jest im udzielana.

MEBLE

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

DO TWOICH

SKUP AUT
do

1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

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

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

czytaj dalej na str. 2

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • Łazienkowe • Biurowe
• Pokojowe • Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

SALON MEBLOWY

DOPASOWANE

POTRZEB

Przedsiębiorca z PO WERem!
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.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

POSZUKIWANA OSOBA
DO PRACY NA STOLARNI
Wymagania:
30-60 lat, mężczyzna lub kobieta.
Rencista lub osoba
z orzeczeniem o niepełnosprawności
również mile widziana.
Miejsce pracy: Dulowa

• 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. 6 mies.

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel. 33 847 54 75 • przedsiębiorcazpowerem@szih.pl
www.pzp.szih.pl

Tel. 503 869 006
Kontakt: 604

896 756

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

wk a.pl
NA ELEWACJI
EKT DREWNA
NOWOŚĆ! EF I PANELAMI BOLIX WOOD
Z GOTOWYM

SKLEP FIRMOWY HURTOWNI BOZBI

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

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11

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

nr telefonu: +48 519 305 746

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

I TYNKÓW
MIESZALNIE FARB
L
BOLIX oraz KREISE

#CzystePowietrze
DOFINANSOWANIE
Z NAMI UZYSKASZ
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JAK ZAPISAĆ SIĘ DO

00
30
00 1800 Sobota 6 - 13
6
pt
pn
:
rte
wa
ot

y, lakiery,
a, styropian, tynki, farb
artykuły elektryczne

Profile, płyty gip

zaprawy, gipsy, wełn
sowe i OSB, kleje, fugi,

2

Informacje, Reklamy

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

„GWAREK” JEST JUŻ Z PAŃSTWEM 10 LAT!
Od początku istnienia
„Gwarka” prowadzimy kącik
adopcyjny Fundacji Człowiek
dla Zwierząt, ponieważ los
naszych „braci mniejszych”
jest dla nas bardzo istotny.
Stale wpieramy także piękną
in ic jat y w ę ostoi d l a kon i
i innych zwierząt – Radosny
Tenc z y nek , prow a d z one j
przez Fundację z Miłości do
Zwierząt.

Każda organizacja, stowarzyszenie, które działa na rzecz
loka lnej (i nie t ylko) społeczności, zawsze znajdzie
miejsce na naszych łamach.
Tak samo jak szkoły i przedszkola, których nauczyciele
i w ychowawcy, mimo niesprz y jając ych obecnie war unków, chcą robić w ięcej
dla swoich uczniów niż to, co
wynika z ich podstawowych
obowiązków. Gdy istnieje taka
potrzeba, zawsze też jesteśmy
gotowi, by stanąć w obronie
spraw y, którą uważamy za
słuszną, jakkolwiek nieopłacalne biznesowo by to dla nas
by ło. Bo w łaśnie ta gazeta
to nie biznes, a cegiełka dok ładana od nas dla oby wate l sk ie g o s p ołe c z e ń s t w a ,
dla ludzi, którym „chce się
więcej”. Chcemy, by ich działania były widoczne, by ich
praca i nastawienie do świata
były docenione i zauważone.
W tym miejscu dziękujemy
nasz y m Rek lamodawcom,
zwłaszcza tym, którzy współpracują z nami od lat. To
właśnie dzięki Wam możemy
dalej działać dla dobra lo-

kalnej społeczności i wpierać
ta k ie org a n iz acje i lud zi,
o jakich piszemy wyżej. Przypominamy, że „Gwarek ” jest
gazetę całkowicie niezależną,
finansowaną ze środków własnych w ydawcy i wpły wów
z rek l a m, n ie je st f i na nsowany przez jakąkolwiek instytucję samorządową, partię
polityczną czy inną zorganizowaną strukturę.

Na t ych samych zasadach
d z i a ł aj ą d w ie p ow i ą z a ne
z nami rodzinnie i biznesowo
gazety – „Gwarek Olkuski”
uk azując y się na obsza rze
p ow i at u ol k u sk ie g o or a z
„G w a r e k Z a w ie rc i a ń s k i ”
dystr ybuowany na terenie
powiatu zawierciańsk iego.
Od w ielu lat prowadzimy
także Biuro Obrotu Nieruchomościami „Gwarek Nieruchomości”, wykorzystując
moje w ykszta łcenie prawnicze oraz naszą wiedzę z zakresu rynku nieruchomości
oraz doświadczenie w marketing u i rek lamie. Mogą
Państwo nam w pełni zaufać
i powierzyć sprzedaż/zakup
swojej nieruchomości. Teraz
działamy także w powiązaniu
z A gencją Nier uchomości
„Gwarek”, rozszerzając naszą
ofertę sprzedaży i najmu na
nowe rynki.

Prowadząc tę gazetę jestem
przede wszystkim wdzięczna
z a to , ż e m i a ł a m ok a z j ę
poznać wielu wspaniałych, inspirujących ludzi, takich jak
poetka Marta Dąbkowska,
której kolejną rocznicę śmierci

111. urodziny
Wandy Szajowskiejnajstarszej Małopolanki i krakowianki
12 lutego uroczyście obchodzono 111. rocznicę
urodzin Pani Wandy Szajowskiej - najstarszej Małopolanki i krakowianki, urodzonej we Lwowie, gdzie
spędziła dzieciństwo i młodość.

obchodzimy w tym miesiącu.
Liczę na to, że jeszcze wiele
inspirujących spotkań przede
mną, a także przed Wami –
naszymi Czytelnikami. Jestem
także wdzięczna za to, że tak
wielu z Was lubi i docenia
„Gw a rk a”, serce w ło ż one
w jego tworzenie, mimo że jest
to tylko, ale może „aż” nasza
lokalna, bezpłatna gazeta,
gazeta naszej społeczności.

Z okazji jubileuszu 10-lecia
istnienia "Gwarka" na rynku
prasow ym, zapraszamy
Państwa serdecznie do udziału
w zabawie: 10 osób, które jako
pierwsze prześlą swoje zgłoszenia na adres mailowy: redakcja@gwarek-malopolski.pl
otrzymają "gwarkowe" gadżety
- torby na zakupy, breloki oraz

k ubk i. Zg łosz en ia na le ż y
przesłać w terminie do 28
lutego 2022 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo,
na adres zwrotny.

Życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze oraz tego,
by otaczająca rzeczy wistość
przynosiła nam do opisania
wyłącznie radosne, przynoszące otuchę tematy.

Z serdecznymi
pozdrowieniami Sylwia Mossakowska
- wydawca i redaktor
naczelna
oraz cały zespół „Gwarka”

W 1931 roku z wynikiem celującym ukończyła tamtejsze Konserwatorium Muzyczne. W czasie
II wojny światowej brała udział
w podziemnych wieczornicach patriotycznych, podczas których grała
utwory Fryderyka Chopina, podtrzymując ducha patriotyzmu wśród
uczestników polskiego ruchu oporu.
Była to niewątpliwie forma konspiracyjnej walki o utrzymanie
polskiego dziedzictwa kulturowego. W 1945 roku, po przymusowej repatriacji, zamieszkała
w Krakowie. Tutaj podjęła studia
na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które –
jak we Lwowie – ukończyła również
z wyróżnieniem. Przez kolejne lata
pasję do muzyki starała się zaszczepić młodym pokoleniom.
Przez kilkadziesiąt lat uczyła dzieci
muzyki w klasie fortepianu w działającym od około 1946 roku Eksperymentalnym Studium Gry na
Fortepianie, później nazwanym
Eksperymentalnym Studium
Muzycznym, mieszczącym się
w centrum Krakowa przy ul. Gołębiej 3.
Wanda Szajowska niewątpliwie
przyczyniła się do utrzymywania
polskiego dziedzictwa kulturowego.
Warto podkreślić jej pasję, bezinteresowność i oddanie w pracy
z dziećmi w krakowskich placówkach, niezwykłą kulturę osobistą, a także codzienną serdeczność
dla dzieci i rodziców – zauważył
marszałek Witold Kozłowski.
Do wychowanków pani Wandy
należą między innymi takie sławy

muzycznego świata, jak: dyrygenci
Antoni Wit, Jerzy Salwarowski,
organista Jacek Kulig, teoretyk
muzyki Teresa Mięsowicz--Malecka i kompozytor Krzysztof
Meyer.
Wspomniane szczytne tradycje
kontynuowano w Dziale Wychowania Przedszkolnego Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia nr
1 im. Stanisława Wiechowicza
w Krakowie. Sztuka i muzyka
były zawsze pasją pani Wandy.
Do dzisiaj, mimo tak zaawansowanego wieku, każdego dnia siada
do swojego lwowskiego fortepianu,
który był towarzyszem lat konspiracji, a także powojennej tułaczki.
Pani Wanda jest najstarszą Małopolanką, gorącą polską patriotką, która
przeżyła obie wojny światowe, jak
również zasłużonym pedagogiem
z długoletnim stażem- podsumował
prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, który wręczył Jubilatce
Odznakę Honorową Województwa
Małopolskiego Krzyż Małopolski.
v www.malopolska.pl

STOWARZYSZENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO
W SŁUŻBIE KULTURZE I NIEPEŁNOSPRAWNYM
Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo w Krzeszowicach we współpracy z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych oraz gminą Krzeszowice od kilku lat przygotowuje projekty z dziedziny kultury skierowane dla
środowiska lokalnego. Zeszły rok przebiegał pod hasłem „Pamięć i tradycja”. Projekt realizowany był w dwóch
etapach. Pierwszy – symbolizujący „Pamięć”, to prezentacja twórczości zmarłej w 2019 roku krzeszowickiej
poetki Marty Dąbkowskiej, drugi – realizujący z kolei idee tradycji, to spotkanie opłatkowe dla rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością połączone z celebrowaniem obyczajów świątecznych.

SPEKTRUM KULTURY
PIERWSZE SPOTKANIE
W sobotę, 29 stycznia, w Centrum Kultury
i Sportu w Krzszowicach rozpoczął się kolejny
cykl spotkań dla rodzin z dziećmi ze spektrum
autyzmu pod nazwą "Spektrum Kultury".
Projek t jest rea l iz owa ny
w ramach partnerstwa z Fundacją PZU, a jego celem jest
jest stworzenie przestrzeni do
obcowania ze sztuką dla tak
wyjątkowych uczestników.
Podczas styczniowego spotkania dla przybyłych gości wystąpił iluzjonista Tomasz Soja.
Mali asystenci z radością mu

pomagali i mieli okazję samodzielnie tworzyć magię iluzji.
Kolejne spotkanie odbędzie się
już w lutym.

Więcej informacji i formularz
zgłoszeniowy dla tych, którzy
chcieliby jeszcze dołączyć do
grupy, znajduje się na stronie
internetowej CKiS:
bit.ly/SpektrumKulturyPZU

Marta Dąbkowska odeszła
w wieku 36 lat. Całe życie
zmagała się z chorobą, cierpieniem i fizycznymi ograniczeniami. Potrafiła jednak, pomimo
własnej niedoskonałości, cieszyć
się każdym dniem, odkrywać
piękno ukryte w szczegółach,
znajdować sens w błahych
z pozoru detalach. Wszystkie
te niezwykłe prawdy zostawiła
w swojej twórczości.

W ciepłe, jesienne, niedzielne
popołudnie, 3 października
w Ośrodku Rekolekcyjnym
„Vincentinum” na Nowej Wsi
w Krzeszowicach spotkali się
bliscy Marty, Jej znajomi oraz Ci,
dla których ta poezja jest źródłem
ciepła, mądrości i nadziei. Po
Mszy Świętej, odprawionej
w intencji Marty, rozpoczęło
się magiczne spotkanie, podczas
którego aktorzy Jola Kasprzyk
i Jacek Lecznar ożywili twórczość młodej poetki. Wiersze
przeplatane były dźwiękami
gitary i pięknym śpiewem Marii
Krawczyk-Ziółkowskiej.
Widownia trwała w całkowitej ciszy, a wyobraźnia słuchających wędrowała po miejscach kreowanych niezwykłymi
słowami. Po zakończeniu spotkania z poezją, uczestnicy mogli
usiąść w kafejce, powspominać
nieobecną poetkę i podzielić się
wrażeniami ze spotkania. Nie-

spodzianką był czekający na wychodzących, ukryty na stoliku
wśród jesiennych liści tekst napisanej przez Martę bajki, który
można było zabrać ze sobą.
Ten niezwykły wieczór udało
się zrealizować dzięki rodzicom
zmarłej poetki, którzy udostępnili nieznane dotąd utwory.
Tomiki poezji Marty Dąbkowskiej można było nabyć podczas
spotkania. Ostatni, zatytułowany
„Moja droga”, wydany już po
śmierci poetki, wciąż można zakupić w krzeszowickiej bibliotece
miejskiej.

Drugi etap projektu czyli spotkanie opłatkowe dla rodzin
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi miało miejsce
w niedzielę, 19 grudnia 2021
roku, również w Domu Rekolekcyjnym „Vincentinum”. Zaproszono na nie członków Grupy
Supporto zrzeszającej opiekunów,
bliskich i przyjaciół osób z niesprawnościami oraz Wspólnoty
Obuzki działającej na rzecz niepełnosprawnych przy parafii św.
Marcina w Krzeszowicach.
Po mszy świętej odprawionej
w intencji uczestników, przybyli
goście usiedli przy pięknie nakrytym, świątecznym stole. Były
wspólne życzenia, tradycyjne,
wigilijne potrawy oraz wizyta
Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich prezentami.

Dzięki temu spotkaniu radość,
rodzinne ciepło, niezwykła atmosfera bliskości, przyjaźni
i wsparcia powędrowała wraz
z uczestnikami do ich domów.
Dziękujemy gminie Krzeszowice
za finansowe wsparcie projektu
oraz wolontariuszom za bezinteresowne zaangażowanie

w realizację działań na każdym
z etapów.
v Stowarzyszenie
św. Wincentego a Paulo w
Krzeszowicach
Kontakt do Koordynatora
Grupy Supporto
– tel. 660 056 562
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Czy Krzeszowice na to stać?
Planowana przez władze gminy Krzeszowice reaktywacja uzdrowiska, a co za tym idzie zmiany, jakie miałyby mieć miejsce wokół
nas, wzbudzają wśród części mieszkańców Krzeszowic sporo znaków zapytania, co do ich kształtu i kierunku. Inwestycja tej
rangi, mająca dalekosiężne skutki na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców wymaga bowiem szerszej dyskusji społecznej,
pozwalającej na wypracowanie takich rozwiązań, które będą brać pod uwagę zarówno dotychczasowe doświadczenia wiążące
się z rozbudową miasta, jak i realne potrzeby jego mieszkańców. Z tego też powodu Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego KOLEJARZ, przedłożył zarówno Radzie Miejskiej w Krzeszowicach, jak i Burmistrzowi Gminy Krzeszowice, stosowne pismo, w którym
wyraża swoje obawy i szereg wątpliwości związanych z obecnym kształtem planowanej inwestycji. Działkowcy liczą tym samym
na zainicjowanie dyskusji społecznej, dialogu niezbędnego dla wypracowania optymalnego rozwiązania dla wszystkich mieszkańców miasta. Treść pisma przedstawiamy poniżej.

Czy Krzeszowice na to stać?

W ostatnich miesiącach włodarze gminy Krzeszowice często wypowiadają się w odniesieniu do planów rozwoju Krzeszowic,
na temat koncepcji zagospodarowania na potrzeby kompleksu o charakterze rekreacyjno-zdrojowym terenów położonych
pomiędzy rzeką „Krzeszówką”, ulicami: Batalionów Chłopskich, Szkolną oraz Legionów.
Koncepcja ta zakłada budowę basenów, tężni, pawilonów uzdrowiskowych. Nowy Kompleks Zdrojowy ma znacząco poszerzyć
ofertę turystyczną miasta, wzmocnić go w staraniach o status uzdrowiska, dać mu impuls do dalszego rozwoju.

Przedstawiane szeroko w mediach przez lokalne władze korzyści płynące dla miasta i jego mieszkańców związane z realizacją
tejże koncepcji, skrzętnie przemilczają jednak koszty, jakie niesie ze sobą jej wykonanie w planowanym obecnie kształcie.

I nie chodzi tutaj bynajmniej o koszty ekonomiczne, które nawiasem mówiąc wskazywane są przez liczne środowiska jako
zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy. Chodzi natomiast o bardzo wysokie koszty społeczne,
ekologiczne, przyrodnicze i edukacyjne. Koszty te, a zwłaszcza koszty ekologiczne i przyrodnicze, brane były do tej pory
pod uwagę co najwyżej w marginalnym stopniu w planowaniu rozwoju naszego miasta. W obecnej dobie gwałtownych zmian
klimatycznych, a także demograficznych, muszą one być jednak traktowane, w odróżnieniu od minionych dekad, w sposób
bardziej poważny.

Wystarczy wspomnieć obecny kształt krzeszowickiego rynku – przy jego przebudowie nie uszanowano zachowania istniejącej dawniej w jego obszarze bujnej zieleni, a nieliczne pozostawione wówczas drzewa obumierają dzisiaj i giną w zastraszającym tempie. Zmiany klimatyczne, których kosztu nie brano pod uwagę w owym czasie, doprowadzają dziś do sytuacji,
w której w okresach letnich rozgrzana płyta rynku przestaje spełniać swoje planowane pierwotnie funkcje społeczne. Trudno
tu bowiem podczas słonecznego dnia wybrać się na spacer z rodziną czy też na spotkanie towarzyskie, seniorzy obawiają się
w tych temperaturach o swoje zdrowie. I nie zmieni tego ani instalowana na okresy największych upałów kurtyna wodna,
ani nieudolne próby nowych nasadzeń – raz zniszczony kilkudziesięcioletni zasób dawnej zieleni krzeszowickiego rynku jest
po prostu nie do odzyskania! Negatywne skutki jego pochopnego zniszczenia, podyktowane płytko rozumianym postępem,
odczuwać będziemy wszyscy przez długie lata. Rozwijające się miasto ma dziś apetyt na kolejne tereny – ale czy my, jego
mieszkańcy, chcemy dać przyzwolenie na popełnienie tych samych błędów?
Realizacja koncepcji Nowego Kompleksu Zdrojowego w obecnie planowanym kształcie zakłada bowiem bezpowrotne zniszczenie rozległych obszarów zielonych, stanowiących od kilkudziesięciu lat stałe miejsce wypoczynku dla setek mieszkańców
naszego miasta, uprawiających na części terenu planowanej inwestycji działki. Obszar ten posiada specyficzny i przyjemny
mikroklimat, wyraźnie odczuwalny, gdy wchodzimy na ten teren od strony placu targowego. Po wejściu tam powietrze jest
wyraźnie chłodniejsze, pozbawione kurzu i spalin, przepełnione przyjemną wilgocią oddawaną przez niezliczone drzewa
i krzewy porastające bujnie ten obszar. Trawiaste zadbane chodniki, mnogość wielokolorowych kwiatów nasadzanych przez
działkowców, wreszcie uprawiane przez nich w ekologiczny sposób warzywa, a także krzewy i drzewa owocowe – wszystko
to powoduje, że ogród stanowi wspaniałą zieloną enklawę położoną w niewielkiej odległości od centrum miasta. Miejsce to
jest nie tylko ostoją dla licznie występujących tu owadów (pszczół, motyli, chrząszczy). Stanowi ono także siedlisko dla jeży,
jaszczurek i licznie występujących tu ptaków takich jak szpaki dzięcioły czy sójki. Stanowi ono także doskonały rezerwuar
wody opadowej, która wychwytywana przez zieleń, jest później stopniowo oddawana w postaci przyjemnej i chłodnej wilgoci.
Fakt że każdy z działkowców odpowiada za niewielki fragment składający się na całość tego kompleksu, sprawia że ogród
jest bardzo zadbany, estetyczny, pełen urokliwych działkowych altan zatopionych w zieleni i kwiatach.

Wymienione powyżej fantastyczne walory przyrodnicze i ekologiczne nie są jedynym atutem tego miejsca – nie mniej istotna
jest pełniona przez nie ważna rola społeczna! W dobie starzejącego się społeczeństwa, jest ono bowiem terenem gdzie odpoczywają w otoczeniu przyrody całe wielopokoleniowe rodziny z pobliskich osiedli. Ta społeczna rola ma bezcenną wartość
dla setek młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta. Fakt funkcjonowania tak zagospodarowanego terenu w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkanie jego użytkowników, stanowi także istotny element dla pozytywnego postrzegania przez nich jakości życia w naszym mieście. Podkreślić należy także, że odchodzący stopniowo „na wieczną wartę” starsi
z działkowców zastępowani są młodszymi, co jest naturalnym zjawiskiem przy obecnych trendach demograficznych, wskazującym jednocześnie na silną i będącą narastać społeczną potrzebę dalszego funkcjonowania ogrodu w tym właśnie miejscu.
Ważna jest także edukacyjna rola, jaką spełnia ten teren – całe rzesze najmłodszych mieszkańców naszego miasta, spędzając
tu regularnie czas w otoczeniu przyrody, mogą ją podpatrywać. Jest to o tyle istotne, że w dzisiejszym, zmieniającym się
w szybkim tempie świecie, duża część z nich nie ma już możliwości przysłowiowego wyjazdu „na wieś do babci”. Nie mają
więc oni gdzie obserwować tradycyjnych metod uprawy ziemi, a co za tym idzie nabierania wiedzy i szacunku dla otaczającego nas środowiska. Argument ten z pozoru błahy, przestaje takim być, gdy uświadomimy sobie, jak ogromne, negatywne
zmiany środowiskowe wyrządzone zostały w naszym otoczeniu przez obecnych czterdziesto- i pięćdziesięciolatków, a więc
tych, którzy jako pierwsze pokolenie wychowali się w mocnym oderwaniu od otaczającego nas to tej pory świata przyrody.
Niedostatek ich aktywnego obcowania z naturą od najmłodszych lat, spowodował brak wystarczającego szacunku do niej,
czego efekty obserwujemy wokół nas.

Pozostaje więc pytanie, czy my wszyscy – mieszkańcy Krzeszowic, chcemy bezpowrotnego zniszczenia również i tego obszaru w imię źle rozumianego rozwoju? A może rozwój w dzisiejszym, stojącym na krawędzi katastrofy klimatycznej świecie,
oznacza coś zgoła innego, niż to, do czego zdążyliśmy przywyknąć? Szumne deklaracje różnorodnych instytucji, co do ich
troski o nasze środowisko naturalne stają się jedynie pustym sloganem, gdy podjąć trzeba konkretne i stanowcze, a nie jedynie symulowane działania w celu ochrony najbliższego otoczenia nas wszystkich. Działania te mogą być trudniejsze do
zrealizowania w porównaniu do powielanych, oklepanych od wielu lat schematów. Zrozumieć jednak należy, że chodzi tu
o środowisko codziennego życia i funkcjonowania każdego z nas, a jego ochronę rozpocząć trzeba od własnego podwórka.
Trwanie w przekonaniu, że ktoś inny o nie za nas zadba, ktoś inny poniesie wymuszane przez to ograniczenia jest naiwne.
Może warto zastanowić się więc nad wkomponowaniem ogrodu w planowaną inwestycję tak, aby nie uległ on degradacji?
Użytkujący ten teren działkowcy od dawna proponują udostępnienie go dla innych mieszkańców naszego miasta. Może to
być doskonałe miejsce do spacerów, podglądania przyrody, spędzania czasu w środowisku przyjaznym dla efektywnego wypoczynku – w myśl długoterminowej strategii miasta podkreślanej przez Radnych Gminy Krzeszowice „Krzeszowice atrakcyjne miejsce zamieszkania, wypoczynku i rekreacji z silnym zapleczem usługowo produkcyjnym w oparciu o politykę pro
ekologii, współpracy mieszkańców oraz współpracę z sąsiadującymi gminami”.

I nie chodzi tu o blokowanie postępu, dalszego rozwoju naszego miasta – wręcz przeciwnie ! Chodzi o dalszy rozwój miasta,
rozwój, który jest potrzebny nam wszystkim, ale w oparciu o istniejący od dziesięcioleci zasób, do którego unicestwienia nie
wolno dopuścić. Bezrefleksyjne zniszczenie go będzie bowiem kolejnym krokiem w kierunku, który jest diametralnie różny
od szumnie wygłaszanych strategii rozwoju.
v Grzegorz Stępowski
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

O WODNEJ WRÓŻCE

Gdzieś nad stawem Czarnym była wróżka. Niewielkiego wzrostu, przepiękna. Nie była to zwykła
wodna wróżka bo ona…a może najpierw powiem,
że miała na imię Lili, umiała okiełznać każdą żabę.
Pływała na tych żabach i na nich
skakała. Pewnego dnia przyleciał
Pan Wróż o imieniu Skaj i gdy
zobaczył Lili od razu się w niej
zakochał i oświadczył. Lili się to
nie spodobało, więc zapytała skąd
jest, a on odpowiedział, że lubi
podróżować i przyleciał ze Stawu
Wrońskiego.

Morris H. : Trzy siostry
Kont ynuacja „Tatuaż yst y z Auschwit z”
i „Podróży Cilki”. Historia siostrzanej miłości, które obiecały ojcu, że nigdy się nie
opuszczą i zawsze będą się wspierały wzajemnie. Jak każda historia z Auschwitz, ta
również wywołuje wiele smutku i łez. Magda,
Livi i Cobi to siostry, o jakich chyba mógłby
marzyć każdy, ale czasy w których przyszło
im żyć niestety były trudne, okrutne i bezwzględne.

Montefiore S. : Morze utraconej miłości

- Jak masz na imię? – zapytała
Lili

Nastrojowa opowieść o miłości ar ystokratki i malarza na gorącym południu Włoch
połowy zeszłego stulecia. Celestria Montague ma młodość, urodę, majątek i tłumy
wielbicieli. Zagadkowe samobójstwo ojca
burzy dotychczasowy porządek jej życia.
Próbując dojść prawdy, Celestria dociera
z Anglii na malownicze włoskie południe.

- Na imię mi Skaj – odpowiedział
– Podoba mi się Czarny Staw
i chcę w nim zamieszkać – dodał.

Lili zgodziła się żeby tam zamieszkał. Mijały lata a we wsi
obok Czarnego Staw u by ła
powódź. Lili i Skaj wybrali się na
spacer właśnie do tej wsi. Gdy zobaczyli powódź od razu połączyli
siły i uratowali wieś. Od tamtej
pory, od tego czynu, nazwali wieś
Tenczynek.

Kaufmann G. : Krawcowa z Paryża
Poz naj c i e Ros ę (t y t u łową k r awcową
z Paryża) - kobietę, która przeżyła traumę
i zmagała się z nią przez całe życie. Dziewczynę, która szybko musiała dorosnąć, ale
dzięki podjęciu trudnych decyzji szturmem
zdobyła świat mody. Zakochacie się w tej
historii.

v Tekst i ilustracja:
Maja Dziurzyńska,

kl. III c, Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018

POSZUKUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Sobczak M.O. : Szelest

Rożek T. : Kosmos

Dziennikarka Alicja Grabska dostaje zlecenie
przetestowania mobilnej aplikacji „Place to
Rest”, prowadzącej do zagadkowych miejsc
na mapie Trójmiasta. W czasie jednego
z "wypadów" natyka się na ciało zamordowanej kobiety. Śledztwo prowadzone
przez detektywa Oskara Kordę wiedzie
do mrocznego, pełnego tajemnic świata,
w którym przeszłość nigdy nie daje o sobie
zapomnieć.

„Kosmos” to fascynująca opowieść o wszechświecie, galaktykach, planetach, gwiazdach…
Tekst jest niezwykle interesujący, a wszystko
napisane zostało w przystępny młodemu
czytelnikowi sposób. Tomasz Rożek po raz
kolejny opowiada, że nauka da się lubić.

Puzyńska K. : Chąśba
Znakomita autorka kryminałów tym razem
prezentuje nam fantasy w stylu starosłowiańskim. Jednak nawet w takiej scenerii
mamy klasyczne kryminalne zagadki: znalezione w dziwnym miejscu zwłoki, kradzież
cennego artefaktu, licznych podejrzanych
i nieoczekiwane rozwiązanie. Do tego polityczne intrygi, interwencje istot magicznych
różnych klas i różnej mocy, walki, miłość...

• 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

Ryciak U. : Niemoralna Kalina
Niedawno minęło 30 lat od śmierci Kaliny
Jędrusik – aktorki, piosenkarki i artystki
kabaretowej. Jej postać do dziś wzbudza
zainteresowanie wielu osób, również tych,
którzy ze względu na swój młody wiek nie
pamiętają czasów, gdy Kalina była sławna
i wszyscy o niej mówili. Kim tak naprawdę
była Kalina Jędrusik?

Frączek A. : A to feler! O tym,
jak Jan Brzechwa został bajkopisarzem
Książka jest znakomitą formą przybliżenia
postaci Jana Brzechwy przedszkolakom oraz
dzieciom z młodszych klas szkoły podstawowej. Propozycja Agnieszki Frączek sprawi,
że wiedza o popularnym polskim poecie
z pewnością pozostanie w ich pamięci.

KONTAKT I INFORMACJE POD NUMERAMI:

696 595 118 lub 796 351 499.

Premiera nowej
powieści Agnieszki Krawczyk!

Zbiórka rozpoczeła się 17 lutego w Światowy Dzień Kota i potrwa do 17 marca.
Miejsce zbiórki to Biblioteka w Krzeszowicach (nowy budynek - ul. Szkolna 6)

Czy szczerą miłość i pełnię szczęścia można znaleźć przez przypadek
w sklepiku z porzuconymi starociami? Jak pozornie odmienne od
nas osoby potrafią rozbudzić w nas na nowo pragnienie życia? Czy
rodzinne relacje da się naprawić, nawet gdy nie ma już z nami najbliższych, z którymi się poróżniliśmy?
„Sklep z tysiącem cudów” to
utkana ze wzruszeń, prostych
gestów, trudnych do wyrażenia
emocji, skrywanych głęboko
tajemnic i nieprzewidzianych
zwrotów akcji opowieść o tym,
że każdy dzień może stać się
najpiękniejszym dniem naszego życia, nawet jeśli w to
nie wierzymy. Nowa powieść
Agnieszki Krawczyk, autorki
bestsellerowych powieści obyczajowych i kryminałów, już
w księgarniach!

Juliusz Kulik to czterdziestokilkuletni adwokat, który
mimo błyskotliwej kariery nie
potrafi odnaleźć sensu życia.
Samotny, przepełniony gor yczą i znudzony codziennością mężczyzna postanawia
pewnego dnia pozbyć się pamiątek po swoich rodzicach.
Krok ten ułatwia fakt, że nigdy
nie łączyła go z nimi silna
więź. Skomplikowane relacje
rodzinne utrwaliły w Juliuszu
lęk przed bliskością, któr y
rzutuje na jego zdolność kochania innych.
Eliza Zaniecka właśnie zakończyła długoletnie małżeństwo.
Rozprawy rozwodowe przypominały arenę walki na śmierć
i ż ycie, zamiast pokojow y
rozejm. Kobieta jest rozchwytywaną aktorką, wcielającą się

w jedną z pier wszoplanowych postaci w popularnym serialu prawniczym.
W przeciw ieńst w ie do
pragmatycznego i powściągliwego Juliusza, Eliza kipi
energią, emanuje beztroską
i odznacza się niefrasobliwością. Zachłannie poszukuje miłości i akceptacji
nawiązując kolejne, przelotne romanse.

Losy dwójki głównych bohaterów nowej powieści
Agnieszk i K rawcz yk
splatają się w niezwykłym
miejscu – sklepie „Same
cuda”, działającym na zasadzie fundacji charytatywnej. Trafiają do niego
starocie, pamiątki rodzinne
i inne pozbawione właścicieli
przedmiot y. Kiedy właścicielka tego osobliwego miejsca
wymusi na Juliuszu wybranie
z asortymentu sklepu jednego
drobiazgu, w zamian za pozostawione w nim dary, bohater
zdecyduje się zabrać ze sobą
melancholijny szkic romantycznego domu, który obudzi
w nim uśpione uczucia. Ta,
wydawać by się mogło, błaha
decyzja zapoczątkuje burzliwą
znajomość mężczyzny z Elizą,
która zrobi wszystko, by odzyskać obraz.

Agnieszka Krawczyk absolwentka filologii polskiej UJ,
mieszka w Krakowie. Autorka
bestselerowych powieści obyczajowych, kryminałów i opowiadań. Ma swoim koncie
ponad 20 książek. Podobnie
jak bohater „Krainy chichów”
J. Carrola nie znosi pomidorów,
ale za to lubi kawę. Kocha swoje
miasto, swoją rodzinę i przyjaciół. Bardzo dużo czyta, kolekcjonuje powieści o piratach
i stare, ilustrowane wydania
książek dla dzieci. Laureatka
konkursów literackich. Jedna
z założycielek grupy pisarskiej
Zbrodnicze Siostrzyczki.

Karmę oraz inne akcesoria
przyjmujemy w godzinach pracy biblioteki:
poniedziałek - nieczynne • wtorek - 1000 - 1800
środa - 800 - 1600 • czwartek 1000 - 1800
piątek 1000 - 1800 • sobota 800 - 1400

nr telefonu biblioteki:
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CZY WIECIE, ŻE WITAMINA C JEST NIEZBĘDNA
DLA FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU LUDZKIEGO?
Niestety nasze organizmy nie mają zdolności syntetyzowania ani magazynowania
witaminy C. Według badań naukowych witamina C dostarczana do organizmu w postaci
pożywienia i suplementów diety, powoduje jedynie ograniczony wzrost jej stężenia
w skórze. Przyjmuje się, że tylko 5 % pozostaje w organizmie po stosowaniu doustnym
witaminy C. Co zatem ze skórą, której zdrowie i młody wygląd jest zależny od witaminy C?

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Wiemy przecież, że kolagen (główne białko podporowe, białko młodości) syntetyzuje się w obecności
witaminy C. Jak więc uzyskać większe stężenie
witaminy C w skórze?

Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Z pomocą przychodzi profesjonalna kosmetyka. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod biotechnologii
enzymatycznej, powstała innowacyjna linia kosmetyczna, wykorzystująca 100 % aktywną, czystą witaminę C
w nowej, naturalnej formie AA2G.

tel. 668-990-679

AA2G to 2-glukozyd kwasu askorbinowego, to naturalna
witamina C stabilizowana przez połączenie z cząsteczką
glukozy. AA2G jest odporna na działanie wysokiej temperatury, tlenu, metali ciężkich, pH i innych czynników
degradacyjnych.
Witamina C w formie AA2G jest aktywna, dopiero po nałożeniu na skórę! Dzieje się tak dlatego, że glukoza chroniąca
witaminę C, wchodzi w reakcje z enzymem skórnym, dzięki
czemu rozpuszcza się glukoza i uwalnia aktywną witaminę C
bezpośrednio do komórek skóry, oddając jej wszystkie swoje
właściwości.
Działanie witaminy C na skórę:
• stymuluje produkcję kolagenu
• uczestniczy w syntezie kwasu kolagenowego
• wykazuje działanie antyoksydacyjne
• działa przeciwzapalnie
• wykazuje działanie immunostymulujące
• wzmacnia naczynia krwionośne
• poprawia koloryt skóry
• rozjaśnia przebarwienia
• przyspiesza gojenie ran
• wykazuje ochronę przeciwsłoneczną

www.instytutelf.pl

polecamy do stosowania w domowej pielęgnacji.
Krem - Power Cream - zawiera Witaminę C AA2G, ekstrakt z żeń
szenia oraz ekstrakt z jedwabiu.
Tonik, mleczko do demakijażu, oprócz cudownej witaminy C,
zawierają ekstrak z żeńszenia, olej winogronowy, ekstrakt z jedwabiu, kwasy fenolowe.
Zapraszamy również na profesjonalny zabieg z cudowną witaminą C AA2G.
Badania potwierdzają, że AA2G:
• redukuje zmarszczki o 74,6 % w 3 miesiące!
• redukuje szorstkość skóry o 45 % w 6 tygodni!
• rozjaśnia przebarwienia o 7,7 % w 3 miesiące!
Przygotowaliśmy dla Was super atrakcyjne ceny zabiegów ze
zdrową, 100% aktywną witaminą C AA2G!
Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf .

Kosmetyki ze 100% witaminą C AA2G dają spektakularne efekty
i są niezbędne w profesjonalnej, świadomej pielęgnacji skóry.
My jako kosmetolodzy i wieloletni praktycy pracujemy wyłącznie
na kosmetykach ze 100 % witaminą C AA2G i takie kosmetyki

Koszula (nie tylko) flanelowa w zimowych stylizacjach
Choć jej początki sięgają odzieży roboczej, od kilku lat z powodzeniem radzi sobie w modzie codziennej. Koszula w kratę, bo o niej
mowa to prawdziwy must have w niemal każdej garderobie. Dlaczego? Bo idealnie prezentuje się w damskim, męskim i dziecięcym wydaniu, jako uzupełnienie stylizacji lub jej główny element, wreszcie jako przewiewna koszula lub… okrycie wierzchnie.
Możliwości jest wiele, a my podpowiadamy, na co warto się zdecydować.
Często koszulę w kratę łączymy z flanelą, czyli bawełnianą
tkaniną, która została poddana procesowi szczotkowania, a następnie strzyżenia powierzchni, dzięki czemu powstaje charakterystyczny, „włoskowaty” efekt. Metodę tę opracowano w Walii, gdzie
wykorzystywano flanelę do szycia szkockich kiltów, co tłumaczy
tak mocne związki między tym materiałem a wzorem kraty. Przez
kolejne lata kraciasta, flanelowa koszula była łączona z męską
odzieżą roboczą, aż do lat 80/90. XX wieku, kiedy to zaczęli po
nią sięgać rockmani, a w ślad za nimi całe rzesze innych osób.
Dzisiaj koszule flanelowe można znaleźć w wielu garderobach i to
nie tylko tych męskich.

– Uniwersalność. To chyba najistotniejsza cecha koszuli flanelowej. Choć dzisiaj już nie przywiązuje się tak dużej wagi do samej
tkaniny, to na hasło „koszula flanelowa” mamy przed oczami kolorową koszulę w kratę o prostym kroju. Wciąż dobrze prezentuje
się w męskich stylizacjach – tak sama, jak w duecie z basicowym
t-shirtem, ale szturmem podbiła damskie serca, a i dziecięce warianty cieszą się dużą popularnością – tłumaczy ekspertka sieci
sklepów KiK i dodaje: – w damskich stylizacjach można odnaleźć
najwięcej wariacji z flanelową koszulą w roli głównej. Zdecydowanie najłatwiej wystylizować ją w casualowej odsłonie, w odpowiednim towarzystwie nada się nawet na biznesowe spotkania.
Modnie i wygodnie

Choć nie każda koszula zasługuje na miano „wygodnej”, to ta
flanelowa zdecydowanie zapracowała na to określenie. W końcu
nie bez przyczyny przez tyle lat była wybierana (i wciąż jest) jako
odzież robocza, czyli taka, która zapewnia komfort cieplny i nie
krępuje ruchów. Jak zatem tworzyć stylizacje z koszulą w roli
głównej, by nie tylko były wygodne, ale też prezentowały się
dobrze i modnie?

– Krata sama w sobie przyciąga wzrok, a na dodatek koszule
z tym wzorem występują w różnych wariantach kolorystycznych,
dlatego najbezpieczniej zestawiać je z jednobarwnymi tkaninami,
ale w ciekawych fasonach. Przykładowo, jeśli zależy nam na bardziej stylowej odsłonie flanelowej koszuli, warto wybrać czarne,
woskowane lub skórzane, rurki i czarne botki lub szpilki. Jeśli
dodamy do tego na przykład marynarkę, to stworzymy zestaw,
który będzie się prezentował odpowiednio nawet w pracy – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK i dodaje: – koszule flanelowe
mają najczęściej dość prosty krój, dlatego jeśli chcemy wyeks-

ponować talię, warto postawić na spódnicę lub spodnie z wysokim stanem. Ten element garderoby stwarza nam naprawdę
wiele możliwości. Wystarczy, że zamiast marynarki założymy
ramoneskę, a szpilki zmienimy na sznurowane botki za kostkę
albo trampki, by powstał rockowy outfit z pazurem, idealny na
spotkanie ze znajomymi.
Koszula czy kurtka?

Od kilku sezonów flanelowa koszula w kratę zyskała jeszcze jedno
modne zastosowanie – często można ją zobaczyć w roli okrycia
wierzchniego. W tej wersji bardziej przypomina kurtkę niż koszulę, jest wykonana z grubszego materiału i najlepiej odnajduje
się w młodzieżowych stylizacjach, ale nie oznacza to, że jest zarezerwowana wyłącznie dla nastolatek.
– Krata od zawsze „lubiła się” z młodzieńczym, nieco szalonym
lookiem, choć przy koszulo-kurtkach w kratę więcej wygody niż
szaleństwa. W tej wersji nasza „koszula” idealnie komponuje się
z dresami lub leginsami, co sprawia wrażenie nonszalanckiej,
ale bardzo modnej stylizacji. Wystarczy, że dołączymy do tego

czapkę, rękawiczki i śniegowce, by stworzyć świetny zestaw na
zimowy lub wczesnowiosenny spacer. Nieco bardziej zachowawcze, ale wciąż modne i wygodne jest zestawienie koszulo-kurtki z jeansami oraz butami na mocnej, płaskiej podeszwie.
Ta stylizacja to wyważone połączenie mody i wygody – tłumaczy
ekspertka KiK.

Biorąc pod uwagę szeroką dostępność, dużą różnorodność,
a przede wszystkim szerokie zastosowanie flanelowych koszul,
nawet ci najbardziej zdystansowani zaczynają się do nich przekonywać. I bardzo słusznie. W końcu co łączy parę dobrych jeasnsów, dobrze skrojoną marynarkę i koszulę flanelową w kratę?
Nie tylko to, że świetnie wyglądają razem w stylizacji – po prostu
każdy z tych elementów warto mieć w swojej szafie!
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Podaruj swój

W JAKI SPOSÓB
MOŻESZ POMÓC?

wpłacając 1% podatku
wg. wzoru, jak poniżej.

KRS 0000037904

LENCE
Walczymy o Lenę
każdego dnia. Błagamy
o podarowanie Jej 1%
podatku. Dzięki Wam
ta śliczna dziewczynka
może odzyskać pełnię
sprawności.

Lenka Malatyńska urodziła się z wadami wrodzonymi prawej nogi: skróconą kością udową
i niewykształconą kością strzałkową. Nigdy nie
zaznała beztroskiego dzieciństwa, od urodzenia
przeszła już kilkanaście operacji ortopedycznych
i niezliczonych rehabilitacji. Pomimo ograniczeń
fizycznych,częstych pobytów w różnych szpitalach
i cierpienia jakiego zaznaje, Lenka nie traci pogody ducha. Doskonale rozwija się pod względem
poznawczym, społecznym. Jej największym marzeniem jest samodzielność ruchowa, chciałaby funkcjonować bez pomocy kul, wózka inwalidzkiego czy
asysty innych.
Niestety, w obecnej chwili to nie jest możliwe. Jej
prawa noga jest krótsza aż o 14 cm, ponadto Lenka
zmaga się z problemami stawów, rotacją w kolanie
i zwichniętym biodrem.

0000037904

38207 Malatyńska Lena

Szanowni Darczyńcy, prosimy
o zaznaczenie Pola “Wyrażam zgodę”

wpłacając BEZPOŚREDNIO
NA KONTO:

NUMER KONTA DLA ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:
38207 Malatyńska Lena
- darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.

W 2021 roku pojawiła się nadzieja na odzyskanie
przez Lenę wymarzonej sprawności. Została zakwalifikowana do serii operacji ortopedycznych,
które mają być przeprowadzone przez światowej
sławy, kanadyjskiego chirurga ortopedę – dr Paley’a, w jego klinice w Warszawie. Dr Paley stosuje
nowoczesne i nowatorskie metody leczenia, niewykonywane w naszym kraju w ramach NFZ. Łącznie
wykonane mają być trzy zabiegi operacyjne oraz
kilka cykli rehabilitacyjnych. Niestety operacje te
są płatne, całkowity koszt leczenia Leny w klinice dr Paley’a szacowany jest na ok. 600 tys. zł, co
zupełnie wykracza poza możliwości finansowe
rodziny. Tylko pierwsza z dwóch lub trzech operacji dziewczynki wynosi aż 355 tys. zł. Społeczność
lokalna, szkoła, przyjaciele i znajomi Lenki zaangażowali się w organizację różnego rodzaju akcji
charytatywnychmających na celu zbiórkę funduszy
na operacje Leny, które umożliwią jej uzyskanie
upragnionej i wymarzonej sprawności.

To wciąż za mało.

Pomóżmy Lenie!

Dokarmianie ptaków to masa radości.
Róbmy to odpowiedzialnie!
Są ładne, pożyteczne i mogą dać wiele radości. O czym mowa? O karmnikach dla
ptaków, które – zawieszone na balkonie czy w ogrodzie – ucieszą nie tylko skrzydlate
głodomory, ale i ich obserwatorów. Jak dokarmiać ptaki zimą? Już podpowiadamy!

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

KRS 0000332177
Szczegóły tu:

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

Z w idok u i tow a r z y s t w a
zwierząt najbardziej cieszą się
oczywiście dzieci i najczęściej to
z myślą o nich dorośli decydują
się na zamontowanie karmnika
dla ptaków. To świetne rozwiązanie dla rodzin, które nie
mogą lub nie chcą mieć zwierząt
w domu, ale lubią przyrodę
i kontakt z nią. Dodatkowo,
zajmowanie się karmnikiem to
także dobry sposób na ćwiczenie
odpowiedzialności i obowiązkowości dziecka.
Ładne i pożyteczne – Obecnie
zarówno same karmniki, jak
i różne rodzaje pokarmu dla
ptaków, są niedrogie i łatwo dostępne. Urocze domki można
postawić lub w prosty sposób
zawiesić na parapecie, balkonie czy w ogrodzie – będą
cieszyć oko nawet wtedy, gdy
akurat nie będą odwiedzane
przez ptaki – mówi ekspertka
związana z siecią sklepów KiK.
Choć wciąż możemy pokusić
się o własnoręczne wykonanie
karmnika, to istnieje także wiele
innych możliwości. – Obecnie
karmniki są dostępne w rozmaitych kształtach i kolorach, wygodnie się je czyści i uzupełnia
ziarno, do tego można je po
prostu postawić albo zamontować
na lince i haczyku dołączonym do
zestawu. Słowem, dokarmianie
ptaków stało się łatwe, przyjemne i bardzo estetyczne, a sam
karmnik nie tylko pełni funkcję

„stołówki dla ptaków”, ale
nierzadko także ozdabia
parapet, balkon lub ogród
– tłumaczy specjalistka
KiK. Dokarmiać czy nie?
Ale zacznijmy od tego, czy
w ogóle powinniśmy dokarmiać ptaki? W końcu
zimy nie są już tak ostre
jak choćby 20 lat temu.
Do niedawna mówiło się
o tym, że faktycznie zwierzęta mogą nie potrzebować takiego wsparcia, jeśli mróz nie
jest zbyt srogi, bo powinny poradzić sobie same ze zdobyciem
pożywienia. Jednak ważniejsze
od panujących temperatur jest
nasze otoczenie.

Jeśli mieszkamy na wsi, pod
lasem albo w miejscu, gdzie
rośnie dużo krzewów i innych
roślin, mogących zapewnić
ptakom poż y w ienie zimą,
k a rmnik fa kt ycznie moż e
okazać się zbędny. Jednak spora
część z nas mieszka w miastach
– na osiedlach, w których takich
roślin ubywa z roku na rok albo
nie ma ich już wcale. W tej sytuacji dokarmianie ptaków, nawet
jeśli pogoda nie jest zbyt surowa,
może być dla nich szansą na przetrwanie, zwłaszcza pod koniec
zimy, kiedy wszystkie okoliczne
krzaczki są już dawno „objedzone” z owoców. Zapamiętaj!
Nawet najpiękniejszy karmnik
niewłaściwie „prowadzony” może
nie przyciągnąć głodnych ptaków

albo wyrządzić im krzywdę.
Dlatego pomyślmy nie tylko
o wyglądzie naszej „stołówki”,
ale przede wszystkim o „menu”.

Czym dokarmiać ptaki? Według
ekspertów z Lasów Państwowych
nasionami słonecznika, kukurydzy, ziarnami pszenicy, prosa,
owsa, kaszami, a także orzechami, suszonymi (niedosładzanymi) lub świeżymi owocami
i gotowanymi warzywami, np.
marchewką, burakiem czy ziemniakiem. – Z własnego doświadczenia wiem, że ptaki przepadają
za łuskanym słonecznikiem oraz
mieszankami nasion i zbóż. Są
łatwo dostępne i nie brudzą tak,
jak owoce czy warzywa – podpowiada ekspertka związana
z marką KiK. Niektóre ptaki,
jak np. pięknie ubarwione sikorki, lubią też bardziej treściwy
pokarm, jak np. słoninę czy
smalec. Trzeba bezwzględnie pamiętać, że żaden pokarm, który
serwujemy ptakom, nie może być

solony ani przyprawiony w żaden
inny sposób.
Co jeszcze? Ważne zasady:

1. Ustawiamy karmnik
w stabilnym i bezpiecznym
miejscu (np. poza zasięgiem
psa czy, w miarę możliwości
kota).
2. Obok karmnika stawiamy
poidełko z wodą.

3. Nie sypiemy za dużo karmy
i utrzymujemy karmnik oraz
jego okolicę w czystości.

Jeśli już zaczęliśmy dokarmianie
ptaków, należy robić to regularnie i pilnować, by jedzenia
nie zabrakło. Ptaki szybko przyzwyczajają się do tego, że mogą
znaleźć pokarm w danym miejscu
i bardzo na tym polegają. Jeśli go
zabraknie, mogą nawet zginąć,
bo nie będą w stanie znaleźć go
gdzie indziej.
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RADOSNY TENCZYNEK

ZNAJDŹ PRZYJAŹŃ W RADOSNYM TENCZYNKU
Wiele osób odwiedzających ostoję Radosny Tenczynek, prowadzoną przez Fundację Z Miłości Do Zwierząt, nie zdaje sobie sprawy,
że poza kucykami w stajni mieszkają także duże konie i to właśnie one najbardziej potrzebują ludzkich przyjaciół.
Fundacja ma pod swoją opieką konie, które zostały wykupione z transportów do rzeźni lub w innych przykrych okolicznościach trafiły do
ostoi w Tenczynku.

POZOSTAŁE KONIE DO ADOPCJI:

BRANDON

W Polsce jest mnóstwo koni, które całe życie służą człowiekowi
na przykład w hipoterapii, pomagając dzieciom i dorosłym lepiej
się rozwijać. Gdy te konie zachorują, złapią ciężką kontuzję lub się
zestarzeją, z dnia na dzień stają się bezużyteczne dla swoich opiekunów, którzy zamiast zapewnić im spokojną emeryturę decydują
się sprzedać je handlarzom. Tymczasem te zwierzaki, mimo, iż nie
są w stanie pracować „na pełen etat” pod siodłem, wciąż mają człowiekowi wiele do zaoferowania.
"Jako Fundacja działamy w Tenczynku od początku 2020 roku, jesteśmy szczęśliwi, że w tym czasie udało się nam znaleźć rodziny adopcyjne dla kilku naszych podopiecznych" - mówi Anna Pachla, założycielka Fundacji. “Obecnie pod stałą opieką Fundacji są konie, które
zostały już adoptowane: Beryl, Białogrzywa, Gabi i Gaja oraz takie,
które wciąż czekają na swojego człowieka: Łania, Galop i Brandon.”
Co to znaczy adoptować konia?

O tym co daje adopcja opowiada Aleksandra Gabryś: "Mamy
szczęście, że to niezwykłe miejsce pojawiło się w naszej okolicy. Poznanie Pani Ani i podopiecznych fundacji, w tym naszego Beryla,
doprowadziło nas do adopcji. Zyskaliśmy niezwykłego przyjaciela,
więź z koniem i obserwowanie, jak przy nas rozkwita daje niesamowitą satysfakcję, konie emanują spokojem i pozytywną energią.
Z kolei rodzinne wizyty w stajni to cudowne oderwanie się od rzeczywistości w otoczeniu przyrody.”
Adopcja polega na wizytach w stajni, aby zaprzyjaźnić się
z koniem. Te wizyty nie muszą być częste, ważne, żeby koń
wiedział, że do niego regularnie wracamy. Budowanie więzi ze
zwierzęciem trzeba zacząć małymi krokami, poprzez pielęgnację
(szczotkowanie, czyszczenie kopyt) oraz głaskanie, karmienie
i przytulanie. W kolejnym kroku można zacząć treningi lonżowania oraz wspólne spacery. Adopcja to także pokrywanie kosztów
związanych z utrzymaniem i leczeniem konia.
Jeden koń potrzebuje 5-7 kg owsa lub paszy specjalistycznej
dziennie, do tego 8 kg siana oraz około 10 kg słomy. Miesięczny
koszt utrzymania konia w stajni wynosi około 1000 złotych, w zależności od ustaleń z Fundacją „rodzic” adopcyjny pokrywa całość
lub część tej kwoty.

KARNAWAŁ W DOBIE
PANDEMII W PRZEDSZKOLU
W TENCZYNKU
Okres karnawału to zwykle czas dobrej zabawy.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku z utęsknieniem czekały na bal i możliwość
przebrania się w wymarzony strój swojego idola
z bajek. W takich strojach zjawiły się szczęśliwe
w piątek 14 stycznia w progach przedszkola.
Pandemia Covid-19 sprawiła, że organizując bal
dla dzieci należało dobrze przemyśleć zabawę,
aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia dla
zdrowia dzieci.
Bal w dużej mierze poprowadziła p. Ewa i p. Ewelina
ze Szkoły Tańca DanceArt.
Główna część zabawy odbyła
się na dużej Sali z podziałem na
mniejsze grupy dzieci tak, aby
ograniczyć bezpośredni kontakt
pomiędzy oddziałami i samymi
dziećmi.
Na swoich salach zajęć obok
zabaw prowadzonych przez
naucz yciel i prz edszkola k i
miały przygotowany poczęstunek przez rodziców i każde
otrzymało kolorowy balonik.

Wielką atrakcją stały się ofiarowa ne pr z e z F i r mę F OOTCARE SP. z o.o. dzięki
Mamie 6-letniego Osk a ra
zdrowe soki dla całego przedszkola. Na wysokości zadania
stanął cały zespół nauczycieli
i pracowników dostosowując
się do okoliczności.
Pandemia trwa a przedszkole
pracuje bez przerwy. Staramy
się, aby pomimo obostrzeń tak
organizować pracę by dzieci
czuły się w przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe.

Rodzice, ze względu na ograniczony bezpośredni kontakt
d rog ą ma i low ą ot rz y mują
szczegółowe informacje o zamierzeniach i proponowanych
formach realizacji podjętych
działań. Przesy łamy tak że
na grupach facebookow ych
zdjęcia z codziennych wydarzeń
w każdej grupie, także z balu
karnawałowego.
Sta ramy się ba rdz o, aby
w ten trudny pandemicznie czas
w naszym tenczyńskim przedszkolu tworzyć dzieciom atmosferę jak najbardziej zbliżoną
do normalnego funkcjonowania
placówki, choć wymaga to od
realizowania ogromu dodatkowych zadań organizacyjnych.
Nie bez znaczenia jest zrozumienie i wsparcie ze strony rodziców naszych podopiecznych,
za co bardzo dziękujemy.

v Przedszkole
Samorządowe w Tenczynku

koń 5-letni, z dobrym rodowodem.
S TA N Z DROW I A :
Choroba neurologiczna powoduje u niego zaburzenia
równowagi. Wymaga pracy
rehabilitacyjnej oraz opieki
neurologicznej.

Łania - klacz do pokochania
Jednym z koni, które znalazły dom w Radosnym Tenczynku jest
łagodna klacz o imieniu Łania, która pilnie potrzebuje opieki
i troski, aby jej stan mógł się polepszyć.

Łania to 12-latka z pełnym rodowodem (koń wielkopolski). Bardzo
mądra i wrażliwa. Była trzymana jako klacz hodowlana, jednak z powodów zdrowotnych nie mogła zajść w ciąże. Jej właściciel zdecydował sprzedać ją handlarzowi. Tam z kolei była tuczona, gdyż
wartość konia sprzedawanego do rzeźni liczona jest w kilogramach
masy ciała. Żyjąc w złych warunkach nabawiła się choroby płuc.

Została uratowana przez Annę Pachlę 4 lata temu. Po kilku tygodniach od wykupu okazało się, że klacz jest źrebna. Dziś w Radosnym
Tenczynku mieszka razem ze swoją piękną córką „April”. Niestety
z powodu zdiagnozowanej COPD (przewlekła obturacyjna choroba
płuc) wymaga stałej opieki weterynaryjnej i specjalistycznego leczenia, którego Fundacja w obecnej chwili nie jest w stanie zapewnić.
Łania to łagodna i spokojna klacz, potrzebuje towarzystwa człowieka, spacerów, lekkiego treningu, w zależności od stanu zdrowia,
z pewnością odwdzięczy się przyjaźnią i oddaniem.
Można pomóc także poprzez adopcję wirtualną, polegającą na dokonywaniu wpłat na utrzymanie i leczenie Łani. Nawet niewielkie,
ale regularne wpłaty pozwolą poprawić jej stan, a wirtualny opiekun
otrzymuje wieści o swoim podopiecznym i może go odwiedzać, gdy
ma możliwość i ochotę.

ROKOWANIA: Przy wytr wałym opiekunie może
osiągnąć znaczną poprawę.
Powinien mieć dużo ruchu
aby zadbać o mięśnie.

MOŻLIWOŚĆ JAZD: tylko
rekreacyjnie, po ustabilizowaniu stanu zdrowia

GALOP

- 15-letni koń szlachetnej półkrwi,
z karierą sportową. Silny, wrażliwy w pysku
i nerwowy.
STAN ZDROWIA: fizyczny
dobry, koń jednak jest bardzo
nerwowy. i wymaga doświadczonego opiekuna.
M O Ż L I WO Ś Ć J A Z D :
dla bardzo doświadczonego
jeźdźca.
Aktualne informację o działalności Radosnego Tenczynka i Fundacji Z Miłości
Do Zwierząt można śledzić na
FB @radosnytenczynek

Dedykowana zrzutka na pomoc Łani: zrzutka.pl/3fygav

Pożegnanie
Pana Józefa Żbika
Wielkiego Przyjaciela Przedszkola
w Tenczynku i Fundacji Pomocy Dzieciom.
Z wielkim żalem pożegnaliśmy Pana Józefa
Żbika. Wspaniałego Człowieka, który troszczył
się o sprawy Tenczynka. Wspólnie z żoną Panią
Krystyną Żbik wspierali wiele jego inicjatyw.
Przez długi okres pomagał
Fundacji Pomocy Dzieciom
w Tenczynku podczas organizowanych przez wiele lat dla
ponad 100 dzieci akcji letnich
pod nazwą „Tęczowe Wakacje”. Pytał –„co potrzeba,
jak może pomóc”- i nigdy nie
odmówił. Wtedy były trudne
czasy więc Jego pomoc była
dla organizatorów bardzo
ważna.
Gdy rozpoczęliśmy działania
na rzecz budow y nowego
Przedszkola w Tenczynku
bardzo się zaangażował. Przez
kilka lat służył swoją pomocą
i wspierał realizację projektu
finansowo. Nigdy nie oczekiwał specjalnych podziękowań lecz przy powitaniu
przedszkola wspólnie z żoną
otrzymał specjalną statuetkę
za dar serca i znalazł się w szerokim gronie nagrodzonych
darczyńców. Był niezwykle
skromnym Człowiekiem. Gdy
zaczęło działać Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
w Tenczynku „Tęcza Marzeń”
od początku zaangażował się
i dofinansowywał jego projekty edukacyjne dla dzieci.
Ba rdzo oddany sprawom
dzieci wspierał wielokrotnie
dzieci chore. Smutny to czas
i tak trudno się pogodzić

z odejściem bliskiej osoby,
bo taką Pan „Ziutek” był dla
nas całej Społeczności Przedszkola. Był naszym Prawdziwym Przyjacielem. Panie
Ziutku, dziękujemy z całego
serca. Będziemy pamiętać.
Wyrazy współczucia
dla żony Drogiej Pani
Krysi.

v Marzena Kubin – dyr.
Przedszkola w Tenczynku
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POSSESS - CZAS POKAZAĆ SWOJĄ MOC!
Possess Absolute to woda perfumowana klasy premium
o zapachu drzewno - owocowym, która została zainspirowana
Wenus - boginią miłości i piękna. Ten legendarny kobiecy
zapach, zbudowany został wokół ekskluzywnego akordu
granatu, symbolu piękna i mocy.
Possess Absolute to zapach stworzony przez mistrza
perfumiarstwa Benoist Lapouzę znanego z wyjątkowego
kunsztu. W jego kompozycji soczyste nuty akordu granatu
łączą się ze wspaniałym kwiatowym bukietem absolutu
osmantusa. Owocowa pokusa zderza się tu z intensywnym
akordem bursztynowego drewna, ujawniając śmiały, elegancki
i długotrwały ślad zapachowy. Wszystko to uchwycone
w kultowym flakonie Possess w nowym, odważnie kobiecym
designie.
Zakochaj się w nowym zapachu i poczuj się jak bogini władająca potężną mocą kobiecości,
która sprawia, że emanujesz pięknem i pewnością siebie.
W naszym biurze czekają na Ciebie próbki nowego zapachu - zapraszamy.

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

http://beautystore.oriflame.pl/842930

KRZESZOWICE, UL. WALKOWSKIEGO 2 - I p.
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

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

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
W naszych biurach pomagamy też Emilce Włosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.
Ty także możesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Deser przepyszny
i do tego dietetyczny!

Oj tak, dopadła nas dieta. Cóż, kiedyś trzeba się za siebie zabrać.
I tak od początku stycznia jedziemy dietetycznie jedzeniowo. Jak
nam jest? Super! Szczerze mówiąc, jemy różnorodnie, dużo warzyw,
są i owoce. Najważniejsze to to, że nasza waga leci.
Są takie momenty kiedy dalej
„chodzi ” za nami coś słodk iego... coś ma łego... coś
py s z nego... Mo ż n a k upić
wszelkie małe desery, ale jak
patrzę na ich skład, to wolę
zrobić sobie sama.
I tak to sobie przypomniałam
o flanie. Przepisy na flany są na
blogu (czekoladowy i mleczny).
A teraz zrobiłam waniliowy, ale
z dodatkiem erytrolu i owoców.
Pyszny!
Deser przepyszny, czyli flan:
• 2 szklanki mleka
• 2 łyżki erytrolu
• 1 łyżka ekstraktu
waniliowego
• 2 jajka od naszych kur

Wszystko razem wymieszać,
przelać do ża roodpornych
naczyń (u mnie słoiczki po jogurtach z biedronki i dwie ceramiczne miseczki do creme
brulee).

Ustawiamy miseczki i słoiczki
w naczyniu do zapiekania, napełniamy naszą masą tak do
3/4 pojemności. Do formy dolewamy wodę, tak aby miseczki
w 30 % były zakryte.

Wstawiamy do nagrzanego do
180 C piekarnika i pieczemy
35-40 minut.

Ja podałam z rozmrożonymi
malinami, druga wersja była

Ulla Pałka

z borówkami. Obie wersje były
znakomite.
Smacznego!!

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Czy przedsiębiorcy, którzy po obniżce
VAT nie obniżą cen dla konsumentów,
są narażeni na sankcje ze strony UOKiK?
Prezes UOKiK zapowiedział, że w związku z będącą
częścią Tarczy Antyinflacyjnej obniżką VAT na produkty spożywcze z 5% do 0%, będzie od 1 lutego 2022
roku wraz z Inspekcją Handlową monitorował ceny
wybranych artykułów żywnościowych oraz piętnował
negatywne praktyki sprzedawców .
Jednak eksperci Stowarzyszenia
Ochrony Konsumentów Aquila
zwracają uwagę, że potencjalne
sankcje wobec przedsiębiorców
nie mają de facto podstaw
prawnych, a wprowadzona obniżka stawki podatku nie jest
jedynym czynnikiem, który
wpływa na wysokość cen.
Specjaliści podkreślają, że
jedyną prawnie dopuszczalną
metodą powszechnego ograniczenia cen jest wprowadzenie
cen maksymalnych, dokonane
ustawą lub rozporządzeniem.

Ta k ie ro z w i ą z a n ie bud z i
z reguły duże kontrowersje,
więc stosuje się je niezwykle
rzadko i to t ylko w prz ypadkach, gdy wymaga tego
ważny interes społeczny.

– Aktualnie takich przepisów
nie ma, więc ani UOKiK, ani
Inspekcja Handlowa nie dysponują narzędziami prawnymi,
by stosować wobec sklepów jakiekolwiek sankcje – podkreśla
Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila. Zwraca przy
tym uwagę, że nie może być
także mowy o zastosowaniu istniejących przepisów mówiących
o ochronie naruszonego zbiorowego interesu konsumentów,
za co grozi kara f inansowa

w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu.

– Aktualnie ceny podlegają zasadom gospodarki wolnorynkowej i tak długo, jak ustawodawca nie wprowadzi cen maksymalnych, tak długo przedsiębiorcy mogą w zasadzie
dowolnie ustalać ceny.

Brak stosownych regulacji
prawnych bądź przesłanek
ochrony zbiorowego interesu
konsumentów to jednak nie
jedyne powody, by poddawać
w wątpliwość zasadność zapowiadanych przez UOKiK
działań.
Problemem jest również to, że
wprowadzona obniżka VAT
jest „zjadana” przez tempo
inf lacji i z w iązany z t y m
wzrost kosztów działalności
przedsiębiorców.

W samym tylko grudniu 2021
ceny żywności wzrosły według
GUS o 2,1 proc. w porównaniu
do listopada, w tym dla masła
wartość ta wyniosła 4,5 proc.,
a dla owoców – aż 6 proc. –
Biorąc pod uwagę prognozy
utrzymania się wysokiej inflacji, trudno liczyć na to, że
obniżenie VAT zrekompensuje
konsumentom odczuwalny,
szybki wzrost cen.

Pamiętajmy też, że wprowadzona obniżka podatku to
rozwiązanie czasowe, obowiązujące tylko do sierpnia 2022
roku. Gdy zostanie zniesiona,
przedsiębiorcy zapewne od
razu będą musieli uwzględnić
to w swoich kosztach i przez to
podnieść ceny o wartość przywróconego VAT-u – zwraca
uwagę Małgorzata Miś.

Wszystko wskazuje więc na to,
że tak długo, jak nie zostaną
wprowadzone ceny maksymalne, funkcję kontrolną rynku
będą w największym stopniu
sprawować konsumenci.
To od ich świadomych wyborów, opartych na obserwacji
i porównywaniu cen u konkurujących ze sobą przedsiębiorców zależeć będzie, czy ci
ostatni nie będą wykorzystywać
trudnej sytuacji gospodarczej
ponad miarę.

PEŁNE GABINETY PSYCHIATRÓW,
CZYLI SYTUACJA PO COVIDZIE
Myślę, że już większość psychoterapeutów i osób świadczących
pomoc psychologiczną, spotkało się w swoim gabinecie właśnie
z takimi słowami: przeżyłem covid... I tutaj następuje opowieść.
O chorobie – swojej lub bliskich - przeżywanej czasami ciężko
z dusznościami, które mogły wynikać z problemów z oddychaniem, ale mogły być również reakcją na lęk przed śmiercią.
O tym, jak ludzie rozliczali swoje
życie; jak spisywali testamenty;
jak układali przyszłość swoich
dzieci, w przypadku, gdyby sami
nie przeżyli. Lękali się również
o losy współmałżonków - czy nie
zachorują, czy przeżyją, jak sobie
poradzą samotnie z obowiązkami.
W efekcie tych przeżyć ogromna
ilość ludzi jest zmuszona korzystać z pomocy farmakologicznej, czyli leków przepisywanych przez psychiatrów.
Świat się zmienił. Nie podajemy
Gabinety psychiatrów pękają sobie rąk. Nie całujemy się na
w szwach także z powodu wizyt dzień dobry. Spotkania z innymi
młodzieży. Już obserwujemy dra- ludźmi organizujemy poprzez
matyczne skutki izolacji, której ekran monitora. Pracujemy
podlegają młodzi ludzie. Ol- w teamach w cichych kącikach
brzymi wzrost depresji i prób sa- swoich domów w samotności.
mobójczych wśród nastolatków. Uczęszczamy do szkół siedząc
Apatia, niechęć do czegokolwiek, na krześle przy swoim biurku.
wszechogarniający smutek, ataki Spotykamy się z lekarzem tylko
paniki. To właśnie konsekwencje telefonicznie lub za pomocą
zamknięcia w domach, braku ekranu. Unikamy przypadkowej
kontaktu z rówieśnikami, pa- bliskości w sklepach. Twarze
trzenia po kilka a nawet kilka- mamy zasłonięte przez maseczki,
naście godzin dziennie w mo- więc ciężko nam zweryfikować
nitor. Do tego jeszcze bardzo przekaz niewerbalny. Nasze więzi
często dochodzi trudne doświad- słabną. Jeśli do tego jeszcze doczenie choroby swojej lub kogoś łożymy fakt, że wiele osób jest
bliskiego. Jeśli towarzyszył temu w żałobie po stracie bliskich oraz
lęk, że się utraci ważną osobę wiele ludzi zostało zwolnionych
w swoim życiu, to nie należy się z pracy w konsekwencji wybuchu
dziwić, że młody człowiek sobie pandemii, to nie powinno nas zaskakiwać, że depresja, zaburzenia
z tym nie radzi.
adaptacyjne i zaburzenia lękowe
coraz częściej dotykają ludzi. Nie

MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA 2022
Samorząd Województwa Małopolskiego widzi potrzebę upowszechniania rozwiązań
służących gromadzeniu rezerw wody, które oprócz realnych oszczędności na zużyciu
wody wodociągowej przyczynią się do poszanowania cennych zasobów wody pitnej.
Kierując się tą zasadą, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2022
roku Zarząd Województwa
Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 77/22 w sprawie „Zasad
naboru i realizacji wniosków
w sprawie udzielania pomocy
f inansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym
g o s p o d a ro w a n iu w o d a m i
opadow y mi - Ma łopolsk a
deszczówka”.

– Woda deszczowa to bogactwo,
którego nie każdy dostrzega,
należy je docenić. Przechwytywanie deszczówki jest proste,
a ma wiele zalet. Do niezaprzeczalnych zalet należą oszczędności wynikające z magazynowania deszczu, który stanowi
względnie czyste i zupełnie
darmowe źródło wody, woda
deszczowa jest w stu procentach
przyjazna dla środowiska, jest
lepsza dla roślin, ponieważ nie
zawiera chloru - mówi marszałek Witold Kozłowski.
Powyższe, zakłada wsparcie dla
Gmin w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi
i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, gruntów będących własnością Gminy bądź
zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników
wodnych, pełniących funkcję
odbiorników wód deszczowych
i roztopowych z budynków użyteczności publicznej będących

własnością Gminy w tym polegających na:

• zbieraniu wody opadowej
(deszczowej i roztopowej)
z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością
Gminy lub
• likwidacji zask lepień lub
uszczelnień gruntu celem
zwiększenia terenu biologicznie czynnego lub
• z w iększeniu pojemności
retenc y jnej ist n iejącego
zbiornik a wodnego pełniącego funkcję odbiornika
wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej.
– W celu upowszechnienia
działań związanych z gromadzeniem wody deszczowej, premiowane są Gminy, które posiadają programy wspierające
takie działania skierowane do
swoich mieszkańców. Zakłada
się, że powszechne wdrożenie
takich działań będzie miało
wpływ na zwiększenie retencji
glebowej, złagodzenie skutków
suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę jakości przestrzeni zamieszkania
- dodaje marszałek Witold
Kozłowski.
Zgromadzona woda deszczowa
powinna być w ykorzystana
w szczególności do:

• tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in.
rozwój zieleni przyulicznej

oraz innych obszarów
zielonych;
• tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych,
niecek, rowów przyulicznych;
• mycia ulic;
• podlewania nasadzeń roślin
miododajnych – gatunków
rodzimych zgodnie z zapisami publikacji Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin PIB Zak ład Doświadczalny Grodkowice
pn.: Kwiecista Małopolska
dostępnej na stronie www.
malopolska.pl lub innych
rodzimych, miododajnych
gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;
• dystrybucji zgromadzonej
wody opartej na centrali
deszczowej, która pobiera
wodę deszczową ze zbiornika
i dosta rcza do poborów
w obiekcie na potrzeby, mycia
podłóg i sanitariatów.
– Żyjemy w czasach g wałtownych zmian klimatycznych,
ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susza
i powódź. Często nie możemy
efektywnie korzystać z dobrodziejstw wody, ale też zmagamy
się z jej niszczącą siłą. Woda,
jest cenny m zasobem bez
którego nie tylko nie ma życia,
ale praktycznie każdej otaczającej nas rzeczy, gdyż wykorzystuje się ją zarówno w procesach
produkcyjnych, jak i rolnictwie.
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Dlatego musimy docenić wodę
i ją retencjonować, czyli gromadzić w miejscu gdzie spadła,
żeby jej nam nie brakowało podsumowuje wicemarszałek
Łukasz Smółka.

Nabór wniosków trwa od 1
marca 2022 roku do 31 marca
2022 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy/Ogłoszenie
naboru Małopolska deszczówka
2022.

W razie py tań prosimy
o kontakt z Departamentem
Rolnict wa i Roz woju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego:
tel. 12 63 03 580
sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl

v www.malopolska.pl

ułatwia sprawy również sytuacja
polityczna i gospodarcza w kraju.

Czasami trzeba uznać, że to
co nas spotyka, przerasta nas.
Nie musimy być cały czas silni.
Możemy czuć bezradność. To, co
się dzieje dookoła nas, może nas
przygnębiać. Jeśli nie potrafimy
sobie z tym poradzić sami, nie
traktujmy tego jako porażki. Pozwólmy sobie pomóc. To może
być doświadczenie, które będzie
dla nas rozwojowe. Porozmawiajmy o tym z kimś. Może
dzięki temu zobaczymy nasze
życie z innej perspektywy..
v Magdalena Poprawa –
pedagog, psychoterapeuta.
Prowadzi „Przystań”
Ośrodek Psychoterapii,
w której prowadzona jest
terapia indywidualna,
rodzinna, par i dzieci.
32-060 Liszki 554
tel. 608 38 15 99

Ponad 35,6 tys. osób
zaszczepionych w krakowskiej
Galerii Bronowice
35 661, z czego w samym grudniu aż 12 100 - tyle
osób skorzystało z oferty Punktu Szczepień w Galerii Bronowice w 2021 roku. Placówka działa od
połowy lipca ubiegłego roku i jest pierwszym małopolskim punktem szczepień powszechnych przeciw
Covid-19, zlokalizowanym w centrum handlowym.
Z oferty Punktu Szczepień w Galerii Bronowice można skorzystać
przy okazji zakupów w obiekcie czy
wizyty w kinie, nie jest konieczna
wcześniejsza rejestracja. Jednak dla
wygody pacjentów oraz usprawnienia tempa szczepień możliwe
jest również zapisanie się na konkretny dzień i godzinę. Punkt realizuje zadania zarówno w pełnym
cyklu szczepień, jak i w zakresie
dawki przypominającej oraz szczepienia młodzieży i dzieci od 5 rż.
Na miejscu dostępni są kwalifikujący do szczepienia lekarze,
mający na co dzień doskonały
kontakt z najmłodszymi.
- W prowadzonym przez CM
UNIMED Punkcie Szczepień
zapewniamy pacjentom dostęp do
wykwalifikowanej kadry posiadającej doświadczenie w szczepieniu zarówno dorosłych, jak
i dzieci. Szczepienia są realizowane sprawnie, a osoby chcące
zrobić zakupy i zaszczepić się
„przy okazji” chętnie korzystają
z tej możliwości. W mojej ocenie
pomysł Punktu Szczepień w Galerii Bronowice to strzał w 10
- podkreśla Agata Junger-Kłosowska z Centrum Medycznego
UNIMED Kraków, organizatora
punktu w Galerii Bronowice.
Punkt Szczepień w Galerii Bronowice niedawno zmienił swoją lokalizację - teraz znajduje się na poziomie +1, zajmując powierzchnię
130 m kw, zapewnia komfort i zachowanie odpowiedniego dystansu
pomiędzy czekającymi osobami.
Do dyspozycji odwiedzających

jest wykwalifikowany personel
oraz lekarze. Na miejscu należy
wypełnić niezbędną dokumentację oraz przejść kwalif ikację
medyczną, na podstawie której
podawany jest preparat. Szczepiący się przyjmowani są przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Organizatorem punktu szczepień jest
Centrum Medyczne UNIMED
Kraków.

- Duża liczba zaszczepionych
w Punkcie w Galerii Bronowice
jest dowodem, że obecność tego
typu placówki w centrum hand low y m doskona le sprawdza
się. Byliśmy pierwszym centrum
handlowym w regionie, w którym
pojawił się punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19,
ale w nasze ślady poszły kolejne
obiekty. Takie punkty jak ten
w naszej galerii zapewniają nie
tylko komfortowy, łatwo dostępny
lokal, ale również wygodny bezpłatny parking – mówi A leksandra Mańka, Dyrektor Galerii
Bronowice.

Punkt szczepień w Galerii Bronowice czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach
9:00 - 20:00. Dużym udogodnieniem jest także możliwość weryfikacji dostępności szczepionek
na konkretny dzień, której można
dokonać dzwoniąc pod numer:
511 695 015 lub sprawdzając na
FB CM Unimed.
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Hotel dla kotów i małych zwierząt
Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.
Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany
tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:
pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku:

KocieSprawki

ERASMUS+
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie to pierwsza szkoła w gminie Liszki, która przystąpiła do realizacji projektów w ramach
programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego,
współpracy szkół, wymiany dobrych praktyk, a nauczycielka języka angielskiego SP nr 1 w Kaszowie- pani Bożena Ludera, autorka dwóch wniosków
aplikacyjnych, które uzyskały akceptację Polskiej Agencji Narodowej, objęła pełną koordynację działań projektowych w imieniu kaszowskiej Jedynki.
Projekt y współprac y szkół
umożliwiają współdziałanie
szkół z różnych krajów nad
w s p ól ny m t e m at e m b ą d ź
problemem do rozwiązania
i wspierają międzynarodowe
wymiany grup uczniów w celu
podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich
wspólnych wartości jak wolność,
włączenie społeczne, tolerancja
i niedyskryminacja.

Tytuł pier wszego projektu,
w któr ym uczniowie SP nr
1 w Kaszowie biorą udział,
to KINDNESS AGAINST
CYBER-BULLYING. Koordynatorem projektu jest szkoła
podstawowa we W łoszech,
a partnerami szkoły z Litwy,
Turcji, Rumunii i Polski.
Tytuł drugiego projektu to
CLEAN WATER CLEAN
FUTURE, koordynator projektu to szkoła średnia z Portugalii, a partnerami projektu są
również szkoły z Turcji, Republiki Północnej Macedonii oraz
Rumunii i Polski.

W bieżącym roku szkolnym
uczniowie kaszowskiej Jedynki
uczestniczyli już w dwóch wyjazdach – w listopadzie 2021 r.
pod opieką p. Bożeny Ludery
i p. Anety Dzidek wyjechaliśmy do Acquaro we Włoszech

w ramach projektu KINDNESS
AGA INST CY BER-BULLYING oraz w styczniu 2022
r. pod opieką p. Bożeny Ludery
i p. Joanny Sroki do Guimarães
w Portugalii w ramach drugiego
projektu – CLEAN WATER
CLEAN FUTURE.
Kaszowscy uczniowie podczas
każdego wyjazdu dyskutowali
i współpracowali w grupach panelowych, opracowywali wyznaczone im zagadnienia, zajmowali się statystykami, przygotowywali plakaty, brali udział
w lekcjach tematycznych, grze
terenowej oraz różnorodnych
warsztatach. Mieli możliwość
doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
rozwijać swoją twórczość, rozwiązywać różne problemy, integrować się z młodzieżą i poznawać kulturę, tradycje i zwyczaje odwiedzanych krajów.
Zarówno we W łoszech jak
i w Portugalii mieliśmy okazję
spotkać się z lokalnymi władzami, zwiedzić odwiedzany
region, a goszczące nas szkoły
dołożyły wszelkich starań, aby
nasz pobyt obfitował w wiedzę,
nowe umiejętności, ale również
stanowił niezapomniane przeżycie, które na długo pozostanie
w naszych sercach.

Udział w programie
ERASMUS+ to nie tylko troska
o rozwój szkoły, ale przede
wszystkim realna możliwość
zdobycia wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach,
nawiązania współpracy międzynarodowej i nowych przyjaźni,
ulepszenia umiejętności językowych i szansa na przeżycie
wspaniałej przygody!
v Bożena Ludera
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,
NieustajAcy wyScig zbrojeń...

,

To jest coś, co żyje chyba w każdym miłośniku offroadu. Mocniej, wyżej, szybciej, więcej. Chyba każdy z nas nieustannie
coś poprawia albo co najmniej planuje poprawiać w swoim wozie, by zapewnić mu lepszą sprawność w terenie. Wiadomo,
wyżej podniesione zawieszenie, jeszcze większe koła; to pozwoli przejechać przez głębsze koleiny i głębsze błoto. Opony
o agresywnym bieżniku pozwolą wydrapać się z niejednej opresji. Wszelkie przeszkody stają łatwiejsze do pokonania i nie
wymagają tyle wysiłku.
No właśnie, tylko czy to zawsze i w każdych warunkach ma sens?
Z jednej strony zawsze szukamy świetnej zabawy w terenie, z drugiej strony przesadzając z rozbudową pojazdu (pomijając kwestie
finansów, bo to sprawa indywidualna) sami sobie tę zabawę ograniczamy. Tereny, które stanowić mogą dla nas wyzwanie powiedzmy - przy standardowo przygotowanym wozie, stają się nudną
oślą łączką, gdy wjedziemy w nie potworami na ogromnych kołach. Techniczne, wymagające i nierówne podjazdy radykalnie
spłaszczają się, gdy wdrapujemy się na nie takimi monster-truckami. Posiadając takiego wszędołaza, musimy zapędzać się coraz
dalej, coraz wyżej i coraz głębiej, aby zapewnić sobie pożądane
emocje. Na marginesie, tutaj czasami znajduje zastosowanie powiedzenie: im lepsza terenówka, tym dalej po traktor :-)
Na drugim biegunie tego wyścigu zbrojeń stoi fakt, że przejazd kilku takich doinwestowanych mega terenówek często pozostawia
po sobie teren wyglądający jak poligon i nieprzejezdny lub wyjątkowo trudny dla powiedzmy, standardowo przygotowanych samochodów. Ale to w sumie mniejszy problem - pod warunkiem, że
nie niszczymy cudzego terenu i dróg ogólnoużytkowych :)
Kwestia czy da się w tym wszystkim znaleźć równowagę. Pamiętajmy, że w czasach swojej świetności w rajdzie Camel Trophy
w sercu dżungli walczyły załogi Land Roverami na kołach terenowych, ale praktycznie seryjnej wielkości. I dawali radę, świetnie się
przy tym bawiąc, nie narażając pojazdów na dodatkowe przeciążenia układu napędowego.
Każdy zapewne postąpi po swojemu, a my życzymy Wam zawsze
udanej zabawy i do zobaczenia w błocie!

tel. 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC
DREWNIANE I ALUMINIOWE

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

▪ 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

Detal wieńczy dzieło, czyli prawie wszystko, co trzeba wiedzieć o fugowaniu
W aranżacji wnętrz, podobnie jak w życiu, liczą się detale i to one często stanowią tę przysłowiową kropkę nad „i” – o ile oczywiście zostaną
właściwie dopasowane. Podobnie jest z fugą do płytek – to właśnie ona nadaje ceramice ostateczny wygląd i wpływa na zachowanie harmonii w całym pomieszczeniu. Jej kolor to jednak nie wszystko. Oto kilka podstawowych kwestii, o których warto pamiętać przy fugowaniu.
Fuga to spoina pomiędzy płytkami, która spełnia ważną rolę dekoracyjną. Ponadto zabezpiecza ścianę przed wilgocią, która mogłaby się
dostać przez szczeliny w płytkach, a także zapobiega gromadzeniu
się w nich kurzu czy brudu. Stanowi przy tym swego rodzaju dylatację – kompensuje naprężenia powstające na powierzchni płytek.
Zwiększa również ich przyczepność do podłoża i zapobiega rozwojowi
grzybów - pleśni. W przypadku tarasów, balkonów czy elewacji pełni
dodatkowo funkcję wentylacyjną, umożliwiając odprowadzenie wilgoci
spod płytek, która pod wpływem ujemnych temperatur mogłaby zamarznąć i spowodować ich odspojenie, a nawet popękanie. Wiedząc
to wszystko, warto poświęcić więcej czasu na dobór odpowiedniego
rozwiązania, bo od tej decyzji będzie zależał nie tylko końcowy efekt
dekoracyjny, jaki uzyskamy, lecz także jego trwałość.
Jaki kolor fugi wybrać?

Wszystko zależy od tego, jaki efekt dekoracyjny chcemy osiągnąć
– jednolity i naturalny czy bardziej odważny i niekonwencjonalny.
Decydując się na pierwszą z tych opcji, warto postawić na fugi jak
najbardziej zbliżone kolorem do dominującej barwy płytek. Takie
rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdzi się przy płytkach wielkoformatowych, a także imitujących wygląd innych materiałów,
np. kamienia czy drewna, które prezentują się najlepiej, gdy spoina
dyskretnie wtapia się w ich naturalny rysunek. Dodatkowym plusem
takiego zabiegu jest możliwość optycznego powiększenia pomieszczenia, co docenią szczególnie właściciele małych łazienek czy kuchni.

Chcąc natomiast wyeksponować ciekawy kształt lub układ płytek,
lepszym wyborem będą spoiny o barwie kontrastowej dla bazowego
koloru ceramiki – jasna fuga idealnie uwydatni rozmieszczenie
oraz proporcje ciemnych płytek i odwrotnie. Możemy również
pokusić się o wprowadzenie koloru, odwołującego się do innych
elementów wystroju wnętrza i na przykład zastosować szarą fugę
do płytek drewnopodobnych. Z tego rodzaju kontrastami musimy
postępować ostrożnie, aby nie osiągnąć efektu, który będzie męczył
oczy i wyglądał kiczowato.
Dobierając kolor fugi do płytek podłogowych, narażonych
w większym stopniu na zabrudzenia, warto rozważyć zastosowanie
ciemniejszej spoiny – utrzymanie jasnych fug w nieskazitelnej czystości jest niezwykle trudne i nosi znamiona syzyfowej pracy.
Jaka szerokość spoin będzie odpowiednia?

Oryginalność kompozycji możemy zaakcentować nie tylko barwą,
lecz także szerokością spoin. Pamiętajmy jednak, że ich rolą jest
również dylatacja i wentylacja, dlatego ich rozmiar powinien iść
w parze przede wszystkim z wielkością płytek. Układanie ich na

„styk”, bez fugi, jest niedopuszczalne, ponieważ wszystkie ruchy
podłoża oraz elementów konstrukcyjnych budowli są przenoszone
na płytki ceramiczne, co może spowodować uszkodzenia i odpryski
na krawędziach płytek.

Jaki zatem rozmiar fugi zastosować? Ogólna zasada jest taka, że im
większy format i im większe zmiany wilgotności oraz temperatury,
tym powinna być ona szersza.
Zalecana szerokość spoin (wg Instrukcji ITB nr 397/2014)

Długość boku płytki [mm]

Szerokość spoiny [mm]

do 100

ok. 2

od 100 do 200

ok. 3

od 200 do 600

ok. 4

powyżej 600

ok. 5 do 20 mm

Jaki rodzaj fugi wybrać?

Wybór fugi, która spełni nasze oczekiwania i zapewni trwałość
okładzinie, musi uwzględniać nie tylko kolor, lecz także właściwości kwalifikujące ją do zastosowania w określonych warunkach.
W miejscach narażonych na spadek temperatury poniżej zera bezwzględnie należy stosować spoiny mrozoodporne.

Właściwie w każdych warunkach świetnie sprawdzają się elastyczne
fugi cementowe, jak np. Baumit PremiumFuge – modyfikowana
dodatkami hydrofobowymi, wywołującymi tzw. efekt perlenia.
To sprawia, że woda nie wnika w jej strukturę, zabezpieczając
podłoże przed zawilgoceniem, a sama spoina dłużej zachowuje
swoje właściwości oraz walory estetyczne. Elastyczność pozwala
z kolei skutecznie kompensować naprężenia powstające w podłożu,
dzięki czemu wzorowo zdaje egzamin także przy ogrzewaniu podłogowym oraz innych podłożach o podwyższonych obciążeniach
termicznych i użytkowych.
Gdzie fuga nie może…

Warto pamiętać, że są takie miejsca, które wymagają zastosowania
spoiny jeszcze bardziej elastycznej niż fuga. Chodzi o narożniki
ścian, połączenie ścian z posadzką, a także miejsca montażu elementów zabudowy czy przy urządzeniach sanitarnych, wokół
wanien, brodzików czy umywalek, które są dodatkowo narażone
na częste zawilgocenie i bezpośrednie działanie wody. Wszędzie tam
najlepiej sprawdzi się wypełniacz silikonowy, taki jak np. Baumit
Silikon, którego wysoka elastyczność sprawia, że połączenia między
elementami wykonanymi z różnych materiałów nie pękają i po-

zostają szczelne, nawet pod wpływem działania skoków temperatur czy niewielkich ruchów lub drgań. Co więcej, zawarte w jego
składzie środki grzybobójcze hamują rozwój pleśni. Silikony dostępne są w bogatej palecie barw, dzięki czemu z łatwością można
dobrać ich kolor pod barwę fugi.
Kiedy można rozpocząć fugowanie?

Do spoinowania płytek możemy przystąpić po min. 24 godz. od
ich położenia. Zanim to jednak nastąpi należy oczyścić szczeliny
z ew. zabrudzeń lub nadmiaru zaprawy. Pamiętajmy również, że
w przypadku, gdy płytki układane są na ogrzewaniu podłogowym,
klejenie i spoinowanie zaleca się wykonać dopiero po wcześniejszym
wygrzaniu podłoża. Stopniowe uruchomienie ogrzewania umożliwia odparowanie nadmiaru wilgoci z podkładu podłogowego oraz
pozwala na usunięcie ew. naprężeń które mogą powodować pękanie
lub odspojenie warstwy wykończeniowej.
Zmywanie płytek

Czyszczenie spoinowanych powierzchni można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu fug, w przeciwnym razie możemy
doprowadzić do ich wypłukania i zniszczenia efektu wykonanych prac.
Mając tę wiedzę, możemy rozpocząć przygotowania do fugowania. Przestrzegając kilku istotnych zasad możemy z okładziny z płytek uczynić
dekorację wnętrza, która będzie cieszyła nasze oko przez długi czas.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
www.instagram.com/baumit.polska
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tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIURA:

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

budynek pod działalność usługową
składający się z trzech kondygnacji, w
stanie surowym, w Krzeszowicach. Każda z
kondygnacji ma ok. 220-240 m kw.

działka budowlano - leśna o wielkości 90 a
POD BABIĄ GÓRĄ, w Skawicy, gmina Zawoja.
Część budowlana to ok 27, pozostała część
działki to teren leśny ZL.

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

Cena: 580 tys. PLN.

Cena: 215 tys. PLN.

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka usługowa 50 a,
w Siedlcu, gm. Krzeszowice..
Cena: 580 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.

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.

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.

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 kondygnacje, 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 Radwanowicach. 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.
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Cena: 290 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka rolna o pow. 40 a
w Skotnikach, dzielnica Dębniki,
Kraków.
Nowa cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w zacisznym
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,
gm. Alewrnia.
Cena: 139 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 jednomiesięcznego 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.

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

Ramki ze zdjęciami – sposób na udaną personalizację wnętrz
Przytulne, piękne, chce się w nich przebywać – właśnie tak mówimy o wnętrzach, które są dopracowane i harmonizują z jego właścicielem. Aby
takie były, warto skupić się na udekorowaniu ścian ramkami. Dlaczego właśnie nimi? Bo dają duże możliwości aranżacyjne, można w nich „zamknąć”
wspomnienia i dobre chwile, wreszcie – są dekoracją, na którą stać każdego. Podpowiadamy, co w nich umieścić i jak je wyeksponować!
Drewniane i z wikliny, błyszczące i matowe, proste i z przepychem,
pojedyncze i w galerii – współcześnie ramki do zdjęć niemal „przytłaczają” wyborem, bo można je dopasować do każdego stylu aranżacyjnego i pomysłu. Będą współgrały ze skandynawską prostotą,
błyskiem glamour, a nawet aranżacją z wiejskim charakterem.

– Zazwyczaj nie lubimy, kiedy ściany we wnętrzach są puste, podobnie jak półki, wydaje się wtedy, że czegoś brakuje, nie jest to
dopracowane. Ramki ze zdjęciami potrafią zagospodarować tę
przestrzeń, czyniąc ją dla oka przyjemniejszą. Są na tyle uniwersalne, że umieszczamy je zarówno w wąskim przedpokoju czy
salonie – gdzie przybierają formę reprezentacyjnej galerii naściennej, jak i łazience dla urozmaicenia jednolitej, kafelkowej powierzchni. Co jest ważniejsze – ramka czy eksponowany element?
Tutaj szkoły są dwie. Jeśli pójdziemy w klasykę i wybierzemy uniwersalne dodatki, to mogą nam posłużyć przez wiele lat, bez obawy
o zestarzenie. Nawet jeśli zmienimy przestrzeń, przemalujemy
ściany i wprowadzimy inną stylistykę. Wtedy łącznikiem dekoracji z nową aranżacją będzie nie tyle ramka, co jej wypełnienie.
I odwrotnie – czasem mocno charakterystyczna ramka będzie
idealnie wpisywała się pomysł właściciela na konkretne wnętrze
– tłumaczy ekspertka KiK.
Czy tylko na zdjęcia?

W dobie fotografii ze smartfonów, posiadanie zdjęć w wersji fizycznej staje się coraz rzadszą praktyką. Dlatego tym bardziej warto
pokusić się o wywołanie zdjęć ze szczególnych dla nas momentów
i ich wyeksponowanie w pomieszczeniu. Czy jednak tylko te elementy można oprawić? Zdecydowanie nie!

– Współcześnie ramki to nie tylko sposób na eksponowanie zdjęć.
Jesteśmy kreatywni, kombinujemy i sprawdzamy różne możliwości, bo ładnych i sentymentalnych „eksponatów” może być
naprawdę wiele. Zdjęcie z wakacji, urodzin czy to z profesjonalnej sesji, to doskonała pamiątka, ale nie tylko. Coraz częściej

oprawiamy grafiki czy ilustracje ulubionych
twórców lub te, które z nami korespondują,
aby cieszyć się ich widokiem na co dzień.
Umieszczamy w ramkach cytaty motywacyjne i plakaty w wersji mini, bo utożsamiamy
się z ich przekazem. Czasem powstają dekoracje w nurcie DIY – za szybą pojawia się
zasuszony kwiat lub kompozycja z jesiennych
liści, mapa z ważnym miejscem czy rysunek,
który wykonało dziecko. Nie ma lepszej opcji
na personalizację wnętrza – mówi dekoratorka marki KiK.
Solo czy w grupie?

Jeśli nasze telefony pękają w szwach od zdjęć,
to jedna ramka zdecydowanie nie wystarczy.
Możemy pomyśleć o zbudowaniu galerii naściennej składającej się z obramowanych zdjęć
lub kupić jedną, większą ramkę, która posłuży
do wyeksponowania różnych elementów –
może mieć formę kilku mniejszych ramek
połączonych w całość lub przypominać tablicę ze sznurkiem do wyeksponowania kadrów.

– Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się kreatywne galerie naścienne. Niektóre powstają trochę z przypadku – w końcu
co jakiś czas przybywa pomysłów na to, co można oprawić w ramkę
i zawiesić – kolejne zdjęcia, obrazki, plakaty – i tak zagospodarowana powierzchnia na ścianie stale się powiększa. Inne są bardziej przemyślane – umiejscowienie elementów nie jest przypadkowe. Celem jest stworzenie ciekawej kompozycji, która będzie
stanowiła tło dla szafki z telewizorem czy kanapy. Jeśli mamy
całkiem pokaźny zbiór zdjęć, warto właśnie w ten sposób podejść do tematu. Czy powinniśmy się ograniczać do ramek w tym

samym kolorze i formie? Oczywiście wszystko zależy od naszego
gustu. Takie zestawienia są na pewno uniwersalna i spójne, ale
też przewidywalne. Dlatego, jeśli nie brakuje nam fantazji na co
dzień, wykorzystajmy kolorowe i różne ramki, które będą miały
wspólny mianownik – taka galeria z pewnością nie pozostanie
niezauważona – podsumowuje dekoratorka marki KiK.

Wielkość, zdobienia, faktura, wreszcie kolor – wszystkie te cechy
mają znaczenie przy wyborze idealnej ramki. Czyli jakiej? Takiej,
która jednocześnie będzie pasowała do zdjęcia, stanowiąc jego
tło lub kontrast, ale także do pomieszczenia, w którym chcemy ją
wyeksponować. Bawmy się formatami i kształtami, w końcu taka
dekoracja wraz z zawartością ma wyrażać nas samych.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

CHRZANÓW
GOLDEN HITS OF QUEEN
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 13
marca o godzinie 18.00 na niezwykły projekt GOLDEN HITS OF QUEEN
łączący nieśmiertelną muzykę zespołu QUEEN
z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu solisty, oraz orkiestry symfonicznej z towarzyszeniem sekcji rockowej w stylizacjach jest również
wyrazem fascynacji F. Mercure’go operą i teatrem.
Rezerwacja i zakup biletów na: Kupbilecik.pl

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

NESI

Trafiła pod naszą opiekę kilka miesięcy temu. Ktoś wysadził ją z samochodu opodal naszego przytuliska, ale spłoszona szczekaniem psów przeszła i ukryła się u sąsiada. Być może, że pozbył się
jej z powodu ciąży. Nesi została u nas wysterylizowana aborcyjnie. To wesoła, serdeczna i uległa
sunia. Ma bardzo dobry kontakt z innymi psami i zachęca je do zabawy. Brakuje jej jeszcze obycia
i czuje się trochę niepewnie w nowych dla niej sytuacjach, ale jest ufna i szybko się uczy. Nesi ma
około 5-6 lat, waży 10 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Pewnie
mało kto zwróci na nią uwagę, bo ma zwykły pospolity i kundelkowaty wygląd i pewnie nawet mało
kto udostępni post adopcyjny... No niestety, urodziwe psy maja większe wzięcie. Tylko co z tymi
mniej urodziwymi...? Nesi czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

RONI

To już ponad dwa lata czekania na dom... Trafił do nas prosto z łańcucha. Pilnował obejścia u starszej
kobiety. Pani zupełnie nie radziła sobie w opiece nad dwoma psami i koniec końców Roni po jakimś
czasie przyjechał do Łętkowic. To jeszcze młody, energiczny i łagodny pies. Ciekawy świata, kocha
ludzi, dogaduje się z innymi psami. Reakcji na koty nie znamy. Roni ma około 4 lata, waży 30 kg,
jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Czeka stanowczo za długo... Tel. 783 553 197.

TRANSPORT OSÓB
Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

SZCZENIACZKI

Trzy piękne, ośmiotygodniowe dziewczynki poszukują odpowiedzialnych domów. Są odrobaczone,
raz zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym i zachipowane. Wyrosną na małe pieski. Czekają na
swoich ludzi w naszym fundacyjnym przytulisku w Łetkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Obowiązuje procedura adopcyjna: wizyta przedadopcyjna w przyszłym domu, podpisanie umowy adopcyjnej i zobowiązania o kastracji malucha po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Tel. 783 553 197.

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.
• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Tel. 515 999 414

AUTO POMOC

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

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

PREZENCIK

Przedstawiamy śliczniutkiego, beżowego, spokojnego, bardzo kochaniutkiego pieska. Psiak blisko
miesiąc przesiadywał pod jednym z domów. Niestety nie znalazł się nikt, kto by się nim zaopiekował i obecnie Prezencik jest u nas. Psiak jest malutki, waży około 11 kg, ma około 3 – 4 lat, jest
bardzo pozytywnie skierowany do opiekunów, chętnie się przytula. Nasz podopieczny radzi sobie
bez chodzeniem na smyczy, nie powinien sprawiać żadnych problemów. Piesek otrzymał komplet
szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany.
Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla tego maluszka. Tel. 793 993 779.

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •
Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

tel. 515 999 414
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

MAMIKOTEK

Przedstawiamy biało-burego, bystrego kotka, który trafił do naszego schroniska z czwórką innych
kociaków. Miały kilka tygodni, były słabe i delikatne. Obecnie mają ponad 6 miesięcy, wyrosły na
piękne i zdrowe kociaki. Mamikotek waży już 2 kg, niestety kocie dzieciństwo spędza w schronisku.
Kociak jest czyściutki, korzysta z kuwety, ma dobry apetyt. Mamikotek to kociak wyjątkowy; jest
niesamowicie bystry, eksploruje teren, wszystko podgląda, lubi obserwować to, co się dzieje za
oknem. Początkowo maluszek był ostrożny w kontakcie z człowiekiem, teraz jest najśmielszy ze
wszystkich kotków, z którymi mieszka. Mamikotek uwielbia bawić się sznurkami, myszkami i innymi
zabawkami. To super kociak, o niesamowitym kocim spojrzeniu. Mamy nadzieję, że w nowym domu
szybko przekona się do ludzi i sprawi domownikom wiele radości. Kotek ma komplet szczepień
stosownych do wieku, jest zdrowy i w dobrej kondycji, został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany. Bardzo prosimy o dobry dom dla Mamikotka, tak długo już czeka na swoją
rodzinę. Preferujemy domy niewychodzące. Tel. 793 993 779.

CZUPUREK

Przedstawiamy buro-białego kotka Czupurka, który trafił pod naszą opiekę wraz z mamą i rodzeństwem. Kociaki trafiły do nas bardzo chore, ponad miesiąc walczyliśmy o zdrowie Czupurka.
Obecnie kotek jest zdrowiutki, w dobrej formie, zadbany. Czupurek w tej chwili waży około 2 kg,
skończył 6 miesięcy, niestety dorasta w schronisku :( Czupurek korzysta z kuwety, jest czystym
maluszkiem. Ma dobry apetyt i przybiera na wadze. Dobrze dogaduje się z innymi kotkami, razem
się ze sobą bawią, są rozkoszne. Czupurek jest jeszcze troszkę nieśmiały, ale to cudowny, kochany
i piękny kiciuś. Kotek ma komplet szczepień stosownych do wieku, jest zdrowy i w dobrej kondycji,
został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany. Bardzo prosimy o troskliwy i kochający dom dla tego maluszka. Preferujemy domy niewychodzące. Tel. 793 993 779.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce, pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Po przybyciu do naszego schroniska wszystkie zwierzęta otrzymują komplet
szczepień, zostają odrobaczone i odpchlone, każdy zwierzak dostaje też chip. Wszystkie zwierzęta są przed adopcją
sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy
9.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Na SMS-y nie odpowiadamy. Tel. 793-993-779.
www.schroniskopsiepole.pl
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Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra,
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów,
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
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"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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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 wprowadzamy 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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

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

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

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

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

