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Dobro zwycięża! Pomoc Polaków SALON MEBLOWY
1000 m ekspozycji
dla naszych sąsiadów z Ukrainy
2

Wojna w Ukrainie uruchomiła w nas – Polakach pokłady dobra, empatii na ogromną
skalę. Wydaje się, że istniejący od jakiegoś czasu wysoki poziom podziału naszego
społeczeństwa w kwestiach politycznych, światopoglądowych, był już tak ogromny
i nie do zniesienia, że sytuacja w której możemy działać, robić coś pozytywnego
dla innych, wyzwoliła w nas tym mocniej najlepsze narodowe cechy – solidarność,
działanie między podziałami dla wyższych celów, a przede wszystkim - ludzką
potrzebę empatii, czynienia dobra.
Mimo trudnej, skomplikowanej
historii między narodem polskim
i ukraińskim, pokazaliśmy jednoznacznie, że to nasi Sąsiedzi, że
łączy nas wiele, że jesteśmy Europejczykami, że ważna jest dla nas
wolność, demokracja, możliwość
samostanowienia. Działamy, pomagamy, możemy być z siebie
dumni. Na prośbę Pani Wa-

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI,
PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

lentyny, Ukrainki, która, mimo
że sama wraz ze swoim wnukiem
potrzebuje pomocy, aktywnie angażuje się w pomoc swoim rodakom, których ostatnie, straszne
wydarzenia, przywiodły do Krzeszowic, i która chciała w imieniu
własnym, swoich znajomych,

ale też, jak mówi – symbolicznie
w imieniu wszystkich Ukraińców,
którzy znaleźli w Polakach oddanych, chętnych do pomocy przyjaciół, podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w pomoc
dla nich. Taką osobą jest w szczególności p. Piotr Cygan, miesz-

tel. 535-013-523
DO SPRZEDANIA

dom 240 m kw (plus 120 m kw poddasze)
w centrum Balic, z dużym potencjałem
inwestycyjnym - pod wynajem mieszkań
lub prywatnie, na ponad 5 a działce.

Cena: 800 tys. PLN.

tel. 696 595 118

(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

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.

Tel. 662 313 940

WYCINKA
DRZEW

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

ABSOLWENTKA WYDZIAŁU
TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
INŻYNIER INFRASTRUKTURY
I RUCHU KOLEJOWEGO
z kilkuletnim doświadczeniem
jako specjalista ds. zamówień
publicznych oraz w handlu,

POSZUKUJE PRACY

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
• Wsparcie eksperta przed rozpoczęciem działalności.
• Dotacja na rozpoczęcie działalności – 23 050,00 zł.
• Wsparcie pomostowe finansowe dla nowych
przedsiębiorców – 1200,00 zł przez maks. 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. 506 049 190

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo
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Dobro zwycięża! Pomoc Polaków dla naszych sąsiadów z Ukrainy

kaniec Jaworzna, którego pomoc jest bardzo wydatna i bezpośrednia.
Poprosiliśmy p. Piotra o odpowiedź na kilka pytań, by przybliżyć postać
osoby, która godnie reprezentuje wszystkich Polaków, dla których solidarność, pomoc, poświęcenie innym, to bynajmniej nie puste hasła.
• Panie Piotrze, niechętnie zgodził się Pan na tę naszą
rozmowę, podkreślając, że „nie ma się czym chwalić”, że to
normalne, ludzkie zachowanie. Jednak nie każdy pomaga tak
jak Pan. Skąd u Pana tak duża potrzeba pomagania? Wyniósł
Pan takie wartości z domu?

- Jeszcze raz chciałbym zdecydowanie podkreślić, że nie jestem w tym
wszystkim sam. Jestem tylko jedną z wielu osób, które pomagają
w naszej „paczce znajomych", które zaangażowały się w tę pomoc dla
naszych przyjaciół z Ukrainy. Uważam, że każdy pomaga z potrzeby
serca. Jedni wynieśli taką postawę z domów rodzinnych, a inni czują,
że tak należy postąpić. Jeszcze inni po prostu pomagają, bo tacy są.
Bardzo dziękuję osobom, które angażują się w tę sprawę, tym których
widać i tym cichym Bohaterom.
• Podkreśla Pan, że wpiera Pana grupa osób prywatnych i firm.

- Bez wszystkich osób w naszym zespole, to by nam się nie udało, każdy
wkłada w pomoc to, co może. I to jest budujące, że otaczają mnie tak wspaniali ludzie. Mam nadzieję, że jeżeli ja kiedyś będę w ciężkiej sytuacji życiowej, to spotkam na swojej drodze tego typu ludzi. Bo ja na pewno pomogę
im z przyjemnością.
• Na czym w szczególności polega Państwa pomoc?

- W pierwszej fazie konfliktu w Ukrainie nasza główna pomoc polegała
na zbiórce żywności, pampersów, koców, leków i wszystkich produktów
pierwszej potrzeby; zbieraliśmy wszystko co może się przydać. Wszystko spakowaliśmy na nasze prywatne samochody i zawieźliśmy na granicę polsko-ukraińską. Te dary przekazaliśmy Wojsku Polskiemu na Hali Kijowskiej
w Korczowej. Kiedy wszystko rozładowaliśmy, a było tej pomocy naprawdę
sporo, zaczęliśmy się rozglądać za osobami, które możemy zabrać z tego

miejsca. Tak poznaliśmy Panią Walentynę i jej wnuka Viktora. Przesympatyczna Pani, z którą zagadalibyśmy się na śmierć ;) Opowiedzieliśmy sobie
w drodze powrotnej chyba całe nasze życia. I tak zaczęła się nasza polsko-ukraińska znajomość. Tamtego dnia zabraliśmy z granicy, jak dobrze pamiętam, 24 osoby. Wszystkich odwieźliśmy w bezpieczne miejsca.

Teraz staramy się pomagać na miejscu, bo mamy już prawie 150 osób
z Ukrainy, którym pomagamy. Organizujemy pomoc pierwszej potrzeby
- żywność, środki higieniczne, ubrania, zabawki dla dzieci, wyprawki
szkole. Staramy się też w nagłych sytuacjach dostarczyć kogoś do szpitala
czy np. dentysty, fryzjera.
Organizujemy lokum dla rodzin i tu muszę wywołać Aqua Hotel Jaworzno. Właściciel Pan Sławomir przyjął pod swój dach 72 osoby, cała
załoga Hotelu dzień i noc dba o to, aby nikomu niczego nie brakowało. Pozostała część rodzin ukraińskich jest po prostu w mieszkaniach zwykłych
jaworznickich rodzin i im dziękujemy z całego serca. Następni cudowni
ludzie, którzy są w naszym zespole, to Pan Jacek i Pani Joanna, którzy
prowadzą restaurację NikoSantonio Pizzeria Trattoria w Jaworznie. Bez
ich zaangażowania i organizacji nie poradzilibyśmy sobie. Zawsze można
na nich liczyć, ich pomoc jest nieoceniona. A dodatkowo mają super akcję
,,zawieszona Pizza". Trafia ona oczywiście do naszych podopiecznych.
Zorganizowaliśmy się bardzo profesjonalnie, jeżeli możemy tak to
nazwać. Mamy magazyn na produkty, zaplecze zaprzyjaźnionych lekarzy, fryzjerów, dostawców jedzenia czy innych potrzebnych rzeczy.
Każdy z nas robi to nieodpłatnie i liczy tylko na to, że ta pomóc komuś
ułatwi ten ciężki okres w życiu.
• Co jest/było dla Pana najtrudniejsze, w kontakcie z ludźmi,
którzy w tak tragicznych okolicznościach zmuszeni byli
porzucić swoje dotychczasowe życie i „z jedną walizką”
zaczynać wszystko od nowa, często nie znając języka
polskiego?

- Najtrudniejszym było zdobyć zaufanie tych ludzi. Świadomość, że mogą
na nas liczyć i pomożemy, że nie są tu sami.

• Czy jest jakaś historia, która szczególnie w Panu utkwiła?
- Wiele było takich momentów. Pierwsza wizyta na granicy i tłumy matek
z dziećmi, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Taki widok weryfikuje
sposób patrzenia na życie. Była również bardzo smutna historia, gdzie
5-letnia dziewczynka opowiadała, że jeszcze w Ukrainie obchodziła
urodziny, mama kupiła jej lody i właśnie mieli zacząć świętować, gdy
nagle zaczęły wyć syreny i zaczął się ostrzał artyleryjski jej bloku, musiała
z bliskimi uciekać do schronu. Pierwsze co zrobiliśmy, to kupiliśmy jej
te lody, już tu u nas, w Polsce.
• Co by Pan poradził osobom, które chcą pomagać, a nie wiedzą
jak i od czego zacząć?

- Poradziłbym, aby po prostu pomagali. Można pomagać na wiele sposobów - od organizowania grupy znajomych i działania na większą skalę
lub jednoosobowo, dostarczyć koce, paczkę makaronu czy pluszaka do
organizacji, które angażują się w pomoc. Nie musi to być akurat pomoc
konkretnie dla rodzin ukraińskich, pamiętajmy też o Polakach w ciężkiej
sytuacji życiowej lub o zwierzętach. A osoby, które pomagać nie chcą,
prosiłbym tylko o to, aby nie przeszkadzały.
• Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wierzę w to, że dobro
wraca i tego Panu z całego serca życzę. Jak i wszystkim,
którzy jak Pan, angażują się w pomoc potrzebującym.

- I właśnie w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy angażują się w naszą sprawę, a są to: Krzysztof Dylowicz, Patrycja Libera,
Sławomir i Edyta Sroka, Gabriela Pelc, Joanna i Jacek Borońscy, Piotr
Gnyp, Alicja Zając, Aleksandra Knapik, Monika Knapik, Dominik Zaborowski, Magdalena Chechelska, cała ekipa z Aqua Hotel Jaworzno oraz
z restauracji NikoSantonio Pizzeria Trattoria, szkoła nauki jazdy WRC
Jaworzno. I wszystkim, których nie wymieniłem, a przyczynili się do
tego, że działamy tak skutecznie. Uśmiech na twarzach naszych przyjaciół
z Ukrainy wynagradza nam trud włożony w wolontariat.
v Rozmawiała: Sylwia Mossakowska

Szafa Dobra w dawnej galerii Plaza już otwarta dla uchodźców z Ukrainy

Dzięki ogromnej mobilizacji firm, organizacji i mieszkańców w piątek (11 marca) w Krakowie oficjalnie otwarto drzwi Szafy Dobra. To miejsce, gdzie
uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie i w komfortowych warunkach otrzymać potrzebną odzież. „Sklep” został wyposażony w przymierzalnie, kącik zabaw
i miejsce dla rodzica z dzieckiem. Ubrania od darczyńców są na bieżąco segregowane i rozwieszane na ustawionych w długich rzędach wieszakach.
Szafa Dobra to wspólna inicjatywa fundacji Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz IKEA Kraków, Strabag Polska
i Diverse. Znajduje się w lokalu po hipermarkecie spożywczym na parterze dawnej galerii handlowej Plaza.
Przygotowania do jej otwarcia trwały ponad tydzień.
W tym czasie ekipa firmy budowlanej Strabag dostosowała pomieszczenie, Diverse zajął się merchandisingiem, a pracownicy IKEA wyposażyli przestrzeń
w wieszaki, regały i kosze na ubrania. Zadbali również
o to, aby osoby uciekające przed wojną mogły odbierać
potrzebną odzież w godnych warunkach. W lokalu powstał m.in. kącik zabaw czy wydzielone miejsce dla rodzica z dzieckiem. Są też przymierzalnie i punkt obsługi,
przy którym pracują wolontariusze. Kolejne kąciki zabaw
IKEA urządziła w górnej części budynku, gdzie tymczasowo zakwaterowanych zostanie od 300 do 500 osób
z dotkniętej wojną Ukrainy.
- Szafa Dobra przypomina normalny sklep z ubraniami,
z tą różnicą, że odzież wydawana jest uchodźczyniom
i uchodźcom bezpłatnie. Udało się nam stworzyć
miejsce, gdzie każdy może przyjść i dostać tyle rzeczy,
ile potrzebuje. A jednocześnie każdy może przynieść
niezniszczone ubrania, którymi chce się podzielić

z potrzebującymi. Wszystko w jednej lokalizacji. Skorzystaliśmy tu z doświadczenia IKEA Kraków, która
w 2019 roku zorganizowała w Forum Wydarzeń działającą na podobnych zasadach Przestrzeń Pełną Dobra
– mówi Maria Wojtacha, dyrektorka Internationaler
Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego
w Krakowie.
Ogromne zaangażowanie mieszkańców
To wszystko nie udałoby się bez pomocy kilkuset wolontariuszy, którzy od tygodnia codziennie rozładowują i segregują odzież przywożoną ze zbiórek organizowanych
przez instytucje charytatywne, firmy, a także od osób
prywatnych. Na otwarcie Szafy Dobra przygotowali
kilkanaście tysięcy sztuk starannie wyselekcjonowanej
odzieży i akcesoriów. Wszystkie artykuły zostały posegregowane na kategorie i rozmieszczone w taki sposób,
aby potrzebujący łatwo mogli odnaleźć to, czego szukają.
W Szafie Dobra powstały działy dziecięce i dla dorosłych, damskie i męskie.
- Osobno wiszą kurtki letnie i zimowe, spodnie, sukienki, ciepłe bluzy i swetry, lżejsze podkoszulki czy
t-shirty. Są też stoiska z butami, czapkami, szalikami,
plecakami i innymi akcesoriami, a także z nieużywaną

bielizną. Odzież posegregowaliśmy oczywiście również
ze względu na płeć i rozmiar - wylicza Michalina Ferdynus, A Drop in the Ocean, koordynatorka wolontariuszy w Szafie Dobra. - Rodzice bez trudu znajdą tu
kompletne zestawy ubrań zarówno dla noworodków,
jak i nastolatków – dodaje.
Pomoc cały czas niezwykle potrzebna
Pomimo ogromnej ilości przekazanych ubrań, potrzeby
cały czas rosną. Według statystyk Urzędu Miasta,
w Krakowie przebywa już prawie 100 tys. uchodźców
z Ukrainy, z czego około 70 tys. planuje zostać w mieście.
Jak wiemy, uciekają oni najczęściej z małym plecakiem,
mając przy sobie tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Organizatorzy nieprzerwanie apelują więc do mieszkańców, firm
i instytucji o przynoszenie niezniszczonych i wypranych
ubrań oraz obuwia. Przy większych ilościach pracę wolontariuszy zdecydowanie ułatwi ich wcześniejsze posegregowanie. Ubrania można przynosić od poniedziałku
do soboty w godz. 10.00 - 17.00. Szafa Dobra nie prowadzi zbiórki żadnych innych produktów ani jedzenia.
Najważniejsze informacje dla potrzebujących
Szafa Dobra otwarta jest od poniedziałku do soboty,
w godz. 10.00 - 18.00. Wejście do „sklepu” znajduje się

od strony parkingu zewnętrznego dawnej galerii Plaza
(aleja Pokoju 44). Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli
chodzi o ilość wydawanych ubrań i akcesoriów. Przy
odbiorze wystarczy okazać jeden z wymienionych dokumentów: skierowanie na pobyt w miejscu zakwaterowania, paszport z pieczątką, na której widnieje data
wjazdu na terytoriom Polski po rozpoczęciu działań
wojennych lub analogiczny dokument wydany przez
Konsulat Generalny Ukrainy. Ubrania wydawane są też
osobom posiadającym pełnomocnictwo od organizacji
zarejestrowanych w KRS i uczestniczących w Koalicji
Otwarty Kraków.
Centrum Wielokulturowe
w Krakowie razem z IKEA

Szafa Dobra to kolejna wspólna inicjatywa Centrum
Wielokulturowego w Krakowie i sklepu IKEA. Od początku wybuchu wojny w Ukrainie, IKEA Kraków aktywnie wspiera organizacją zbiórek i zakwaterowania
dla uchodźczyń i uchodźców. Na ten cel przekazała już
ponad 3 tys. produktów, takich jak meble, łóżka, materace, kołdry, pojemniki na żywność, zabawki i wiele
innych.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym wewnętrznym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden
z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie wskaźniki, jak: standardy pracy, niski poziom rotacji pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. W 2018 r. IKEA Kraków ponownie uznana została za najlepszy sklep IKEA
w Polsce i nominowana do konkursu globalnego. Sklep IKEA w Krakowie oferuje blisko 10 tys. produktów zlokalizowanych w 86 inspirujących wnętrzach. Ponadto posiada przestronną Restaurację IKEA z 350 miejscami siedzącymi, miejscem dla karmiącego opiekuna oraz strefą zabawy
dla najmłodszych. Na terenie sklepu i restauracji można bezpłatnie korzystać z WiFi. Do dyspozycji klientów jest darmowy parking z 1150 miejscami postojowymi, w tym dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami, a także zadaszony parking na rowery i motocykle. Na
posiadaczy aut elektrycznych czekają cztery płatne stanowiska do ładowania.
Centrum Wielokulturowe w Krakowie to przestrzeń promowania i wspierania różnorodności, równości i pokojowego współżycia wszystkich mieszkańców Krakowa - zarówno Polek i Polaków, jak i cudzoziemców, migrantów i uchodźców żyjących w naszym mieście. W ramach działalności Centrum prowadzi szkolenia, spotkania integracyjne oraz wydarzenia kulturalne w kilku językach dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Przy Centrum działa także Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, gdzie bezpłatnie można uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące pomocy
prawnej, legalizacji pobytu, wsparcia psychologicznego, integracyjnego, edukacyjnego, szczepień na COVID-19, usług oferowanych przez Gminę Miejską Kraków czy innych spraw związanych z życiem codziennym cudzoziemców. Operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie
od marca roku 2021 jest Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Fundacją Zustricz. Partnerami Centrum są krakowskie organizacje: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Salam Lab, Instytut Kultury Willa Decjusza, Krakow Expats Directory, UAinKrakow i Fundacja
Widowisk Masowych. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Kraków w ramach programu Otwarty Kraków.
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SŁOWNIK POLSKO-UKRAIŃSKI - podstawowe zwroty

Specjalnie dla naszych Czytelników - w opracowaniu krzeszowickiej szkoły „Konsultacje Językowe”.
’ – oznacza miękkość
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przywitanie
Jak się nazywasz? Як тебе звати? [jak tebe zwaty?]
Nazywam się Anna. Мене звати Анна. [mene zwaty anna]
Jestem wolontariuszem Я волонтер [ja wolonter]
Imię iм’я [imja]
Nazwisko прізвище [prizwyszcze]
Dzień dobry добрий день [dobryj den’]
Cześć привіт [prywit]
Do widzenia до побачення [do pobaczennja]
Do jutra до завтра [do zawtra]

Co słychać/ jak się masz?
Co słychać? Як справи? [jak sprawy]
A u Ciebie А в тебе? [a w tebe]
a) bardzo dobrze дуже добре [duże dobre]
b) może być може бути [może buty]
c) bardzo źle дуже погано [duże pohano]
d) normalnie нормально [normal’no]
Zwroty grzecznościowe/pytania
Proszę прошу [proszu]
Przepraszam перепрошую [pereproszuju]
Dziękuję дякую [djakuju]
Pomóc ci? Тобі допомогти? [tobi dopomohty?]
Pomogę ci Я тобі допоможу [ja tobi dopomożu]
Rozumiem Я розумію [ja rozumiju]
Nie rozumiem Я не розумію [ja ne rozumiju]
Chcesz pić/jeść? Хочеш їсти/пити? [choczesz jisty/pyty]
Co to znaczy? Що це означає? [szczo ce oznaczaje]
Nie wiem Не знаю [ne znaju]
Tak так [tak]
Nie ні [ni]
Rodzina сім’я [simja]
• Kto to jest? Хто це? [chto ce?]
• To mój… Це мій…[ce mij]:
a) tata тато [tato], ojciec батько [bat’ko]
b) brat брат [brat]
c) dziadek дідусь [didus`]
d) wujek дядько [djad`ko]
e) mąż чоловік [czolowik]
f) syn син [syn]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• To moja… Це моя [Ce moja]
a) rodzina сім’я [simja]
b) mama мама [mama], matka мати [maty]
c) siostra сестра [sestra]
d) ciotka тітка [titka], ciocia тьотя [tjotja]
e) babcia бабуся [babusja]
f) żona дружина [drużyna]
g) córka дочка [doczka]
Pochodzenie
• Skąd jesteś? Звідки ти? [zwidky ty]
a) Z Ukrainy з України [z Ukrajiny]
b) Z Polski з Польщі [z Pol’szczi]
c) Z Kijowa з Києва [z Kyjewa]
d) Ze Lwowa зі Львова [zi L’wowa]
e) Z Przemyśla з Перемишля [z Peremyszlja]
Język
• Pan/Pani mówi… / Ty mówisz…?
Ви говорите? [wy howoryte] ти говориш? [ty howorysz]
ти розмовляєш? [rozmowljajesz]
a) po polsku по-польськи [po pol’s’ky]
польською мовою [pol’s’koju mowoju]
b) po ukraińsku по-українськи [po ukrajins’ky]
українською мовою [ukrajins’koju mowoju]
c) po rosyjsku по-російськи [po rosijs’ky]
російською мовою [rosijs’koju mowoju]
d) po angielsku по-англійськи [po anhlijs’ky]
англійською мовою [anhlijs’koju mowoju]
e) po niemiecku по-німецьки [po nimec’ky]
німецькою мовою [nimec’koju mowoju]

przygotowała J.Patyk

ul. Wyki 2, Krzeszowice, Tel. 519 827 555
www.konsultacje.net.pl

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy z całego serca podziękować:
• Panu Piotrowi Cyganowi z Jaworzna
wraz z przyjaciółmi,
• Pani Marii Kuszaj z Krzeszowic,
• Pani Wandzie Krzakiewicz z Trzebini
wraz z rodziną,
• Pani Stanisławie Grymbosz-Maruszak
z Krzeszowic,
• Pani Teresie Muszyńskiej z Krzeszowic,
• Panu Stanisławowi Jaskółce z Zalasu,
• Panu Łukaszowi Skalnemu i Pani Anecie Bień
– Dyrekcji ZSP w Krzeszowicach,
• Pani Anecie Solarz – Dyrektor GOPS
w Krzeszowicach wraz ze współpracownikami
oraz wszystkim osobom prywatnym i instytucjom,
które zaangażowały się w pomoc na naszą rzecz w tym
strasznym czasie.
Pragniemy również złożyć symboliczne podziękowania
w imieniu wszystkich Ukraińców za pomoc, serce
i dobroć okazaną nam przez Polaków.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami
wszelkiego dobra – Walentyna Bogusz wraz z bliskimi
i przyjaciółmi z Tarnopola, Lwowa, Winnicy, Charkowa
i innych miast Ukrainy.

Wielki sukces pochodzącej z Zabierzowa dyrygentki - Joanna Natalia Ślusarczyk
zdobywczynią nagrody na międzynarodowym konkursie w Paryżu
Na zakończonym w dniu 6 marca bieżącego roku prestiżowym „Międzynarodowym Konkursie La Maestra 2022” w Paryżu Joanna
Natalia Ślusarczyk - absolwentka Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie - zdobyła 2. Nagrodę. Ponadto została laureatką dwóch Nagród Specjalnych: French Concert Halls
and Orchestras Committee Prize” (Nagrodę Filharmonii i Orkiestr Francuskich) oraz nagrodę „Echo Prize” (European Concert Hall
Organization). W konkursie uczestnictwo zgłosiło 200 dyrygentek z całego świata.
Joanna Natalia Ślusarczyk jest laureatką
wielu nagród i międzynarodowych konkursów dyrygenckich: II Miejsca na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim
„Jeunesses Musicales” w Bukareszcie, III
Miejsca na Międzynarodow ym Konkursie Dyrygenckim „First European
Union International Conducting Competition” w Sofii, I Miejsca na Międzynarodow ym Konkursie Dyrygenckim
„London Classical Soloists Conducting
Competition” w Londynie. Otrzymała
także Specjalne Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie „The BMW International Conducting Masterclass and
Competition” w Esposende (Portugalia).
Jest także Laureatką Nagrody Głównej
„Rotary Club Siena” przyznanej przez
maestro Daniele Gattiego w ramach Festiwalu „Accademia Musicale Chigiana”
we Włoszech, jak również zwyciężczynią
międzynarodowych przesłuchań dyrygenckich w Budapeszcie, na których została wybrana do Programu Mentorskiego Petera Eötvösa
na sezon 2020/2021. W sezonie artystycznym 2018-2019
pełniła funkcję Dyrygenta-Rezydenta Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.
Poza licznymi koncertami w kraju, dyrygowała również
w Stanach Zjednoczonych (Illinois, Ohio), Rosji (Syberia),
Izraelu, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii,
Francji, we Włoszech, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech
i w Ukrainie. Występowała z takimi orkiestrami, jak: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Filharmonii
Krakowskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii
Świętokrzyskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Paris Mozart

Orchestra, Bucharest Symphony Orchestra, Moldova Philharmonic Iasi, London Classical Soloists Orchestra, Danubia
Orchestra Óbuda, Orquestra Clássica do Sul, Orquestra da
Costa Atlantica, Pazardjik Symphony Orchestra, Orchestra
Giovanile Italiana.
Uhonorowana została między innymi „Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Stypendium
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”, „Stypendium
Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso”, a także
„Nagrodą Główną Powiatu Krakowskiego” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zanim trafiła jednak na Akademię Muzyczną, rozpoczynając
światową karierę, Joanna Natalia Ślusarczyk rozpoczynała
swoją edukację muzyczną w szkole muzycznej w Krzeszowicach, na początku dzielnie docierając do niej, z pomocą
mamy, pociągiem z Zabierzowa. Łatwo nie było - kolej była
jeszcze przed modernizacją ;)
Dzisiaj, kiedy dyrygentka ma możliwość występowania na
światowych scenach, cieszy się, że do tej samej szkoły przy ul.
Ogrodowej trafiła jej bratanica, Matylda, by uczyć się urody
i harmonii świata poprzez naukę gry na flecie.
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

BRAMA
ZWIERZYNIECKA

Dawno, dawno temu hrabia Potocki postanowił, że w lesie tenczyńskim będą się odbywały łowy na dzikie zwierzęta.
Las ten z osta ł og rodz ony,
a wejścia do niego strzegła
przepięknie zdobiona figurami
dzikich zwierząt brama, zwana
„Zwierzyniecką”. Do tej pory jest
ona zwiedzana przez wiele osób,
którzy ją podziwiają.

Garcia Saenz de Urturi E. : Akwitania

Cussler C. : Zemsta cesarza

Lubisz mroczne powieści, w historycznym
klimacie? W takim razie świetnie trafiłeś,
ponieważ autorka "Ciszy Białego Miasta"
powraca z nową książką. Zatem przygotuj
się na jazdę bez trzymanki. Zapnij pasy
i ruszamy w odległą podróż do 1137 roku.

Powieść ta jest wspaniałą dawką przygody,
adrenaliny, akcji, morskich batalii, a także poszukiwania zaginionych skarbów. Miłośnicy
filmów i książek sensacyjno-przygodowych
będą w pełni usatysfakcjonowani.

Owens D. : Gdzie śpiewają raki

Shukri L. : Jestem córką szejka

Poruszająca opowieść o dojrzewaniu z zagadkowym morderstwem jako osią powieści.
Tak naprawdę to piękna książka o miłości,
ciemnych stronach samotności i sile, która
umożliwia przetrwanie.

Opis barwnego świata Bliskiego Wschodu,
ociekającego przepychem i luksusem, a zarazem pełnego zatrważających tajemnic.
Laila Shukri zdradza tajemnice córek szejków
i opowiada o ich ż yciu za zamknięt ymi
drzwiami. Jaką cenę przychodzi im zapłacić
za życie ociekające luksusem?

Olejnik A. : Wybór Charlotty

Kasdepke G. :
Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę

v Tekst i ilustracja:
Weronika Górka, kl. III c
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018

v Makieta wykonana przez
klasę 2b ze Szkoły Podstawowej
w Tenczynku.

POSZUKUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW:

• domu do remontu w cenie do 300 tys. PLN w Gminie Krzeszowice, w Gminie Liszki lub w gminach sąsiednich
• zadbanego domu położnego w odległości do 30 km od Krakowa, w cenie do 1,5 mln PLN
• mieszkania w Krzeszowicach, Trzebini lub Zabierzowie
• działki budowlanej w Gminie Krzeszowice, Gminie Zabierzów
lub Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Wybór Charlotty” nie jest wyłącznie romansem, to także powieść obyczajowa opowiadająca o świecie, który przeminął i który
wciąż darzymy sentymentem. Napisana językiem stylizowanym, lecz lekkim, spodoba
się wielbicielkom „Dumy i uprzedzenia” czy
„Dziwnych losów Jane Eyre”.

Hannah K. :
Rzeczy, które czynimy z miłości
Historia Angeli, jednej z trzech sióstr Malone,
przekonuje, że nawet jeśli nie zawsze można
zapobiec trudnym doświadczeniom, to warto
się z nimi zmierzyć w godny sposób. Życie
niesie nie tylko trudy, ale i nagrody za ich
pokonywanie.

Wartka akcja i fabuła wypełniona pomysłami
bohaterów oraz niespodziewanymi zwrotami
biegu zdarzeń, nie pozwala się nudzić. Jasno
pokazuje młodemu czytelnikowi, jak ważne
są prawidłowe relacje międzyludzkie, wzajemne zrozumienie, dobre słowa i przyjazne
gesty, będące najlepszą inwestycją na przyszłość

Galewska-Kustra M. :
Pucio zostaje kucharzem,
czyli o radości jedzenia
Wiele dzieci niechętnie próbuje potraw,
których nie zna, i trudno je zachęcić do
poznawania nowych smaków. Książeczka
„Pucio zostaje kucharzem, czyli o radości
z jedzenia” pomoże rodzicom wszystkich
niejadków. Odczaruje nowe posiłki i zachęci
do wspólnej aktywności w kuchni.

KONTAKT I INFORMACJE POD NUMERAMI:

696 595 118 lub 796 351 499.

V edycji konkursu edukacyjnego
pn. „Co Ty wiesz o Regionie?”
Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa
małopolskiego do udziału w V edycji konkursu edukacyjnego
pn. „Co Ty wiesz o Regionie?”.
Tegoroczny Konkurs będzie
przeprowadzony w formie
quizu on-line. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wszechstronnej wiedzy
młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania
Samorządu Województ wa
Małopolskiego, historii, dziedzictwa kulturowego, tradycji
oraz słynnych mieszkańców
naszej małej ojczyzny. W konkursie pamiętamy także o naszych korzeniach, tradycjach,
obyczajach i ludziach – tych
znamienitych, ale także zwykłych mieszkańcach. Konkurs
adresowany jest do uczniów
klas 7 i 8 szkół podstawowych
oraz wszystkich uczniów szkół
ponadpodstawow ych z województ wa małopolsk iego,
z w y łąc z en iem słuc hac z y
szkół policealnych i szkół dla
dorosłych.
Zapraszam i zachęcam
uczniów do udziału w konkursie i wytypowaniu drużyny
reprezentacyjnej, składającej
się z 4 osób: 3 uczniów i 1
opiekuna. Konkurs, to doskonała zabawa połączona
z pie l ę g now a n iem i ro z powszechnianiem pamięci
o naszych korzeniach, tradycjach i obyczajach - mówi
Marta Malec-Lech z zarządu
województwa.

W z w iązku z jubileuszem
140-lecia śmierci oraz 200lecia urodzin Ignacego Łukasiewicza tegoroczna edycja
konkursu dedykowana będzie
t e mu z n a m i e n it e mu Po lakow i - pionierow i przemy s ł u n a f to w e g o, f i l a nt ropow i oraz dzia łacz ow i
niepodległościowemu.
Konkurs rozgrywany będzie
drogą elektroniczną w dniach
od 21 marca do 15 kwietnia
2022 r. za pośrednict wem
strony internetowej Małopolska Poleca.
Rejestracja szkół odbywa się
od 16 marca do 14 kwietnia
2022 r. na stronie Małopolska
Poleca.
Pozostałe szczegóły dot yczące, rejestracji, warunków

udziału i przebiegu konkursu
w raz z Reg u laminem dostępne są na stronie Małopolska Poleca.

Na laureatów konkursu
czekają atrakcyjne nagrody
i upominki.

S z c z e g ó ł o w e i n fo r m a c j e
w sprawie konkursu pod numerem tel.: 12 61 60 744 lub
12 61 60 700.
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TRÓJWYMIAROWE NAWILŻENIE
KWASEM HIALURONOWYM
Kwas hialuronowy to substancja, która naturalnie występuje w organizmie człowieka.
W najwyższym stężeniu występuje w skórze, w mazi stawowej oraz w ciele szklistym
oka. Kwas hialuronowy jest również składnikiem płynów ustrojowych i tkanki łącznej.
Stanowi także budulec ścian naczyń krwionośnych.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Najważniejszym zadaniem kwasu hialuronowego
jest wiązanie wody. Codziennie około 30 procent
kwasu hialuronowego, obecnego w naturalny sposób w organizmie, ulega rozpadowi, a jego miejsce
zajmują nowe cząsteczki kwasu.

Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Efektem niedobory kwasu hialuronowego - którego wraz z wiekiem ilość spada - jest pojawienie się
pierwszych zmarszczek. Dlatego ważna jest pielęgnacja
zarówno gabinetowa jak i domowa.

tel. 668-990-679

ZABIEG W GABINECIE
Na bazie produktów linii Hyaluron 3D skomponowaliśmy
zabieg silnie nawilżający skórę i redukujący pierwsze
objawy starzenia w postaci zmarszczek i utraty napięcia.
Jest to kuracja rekomendowana dla skóry:
• suchej,
• odwodnionej,
• wymagającej odświeżenia,
• oraz profilaktyki przeciwzmarszczkowej.

Zabieg poprzedzony jest odpowiednim peelingiem - dobranym do potrzeb skóry - a dodatkowo możemy wzbogacić go
o relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu.
PROFILAKTYKA DOMOWA
W celu uzyskania jak najlepszych efektów, zabieg należy powtarzać minimum czterokrotnie, w 10-dniowych odstępach, a także
stosować pielęgnacje domową z użyciem produktów Hyaluron
3D line.

Szczególnie polecamy Hyaluron 3D Elixir.
Rekomendowany do cery suchej, dojrzałej. Zawiera Beautypol
SENSO - usieciowany kwas hialuronowy - wypełniacz zmarszczek i bruzd, o zdolności do wiązania wody. Pozostałe składniki
stymulują do różnicowania komórek i gwarantują długotrwałe
nawilżenie. Idealny pod makijaż oraz w codziennym stosowaniu.

W skład zestawu wchodzi:

Dobrze dobrana pielęgnacja zarówno gabinetowa jak i domowa pozwolą w szybki sposób nawilżyć, ujędrnić i podziałać
odmładzająco.

• Elixir

Zapraszamy serdecznie.

• Tonik

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf .

• Mleczko
• Peeling

www.instytutelf.pl

• Krem

Spódnica ołówkowa – poznaj jej możliwości
Jeśli chcemy uwydatnić swoje wdzięki i podkreślić kobiecość, najczęściej zakładamy spódnicę. Ten element damskiej garderoby
w ciągu swojej historii zmieniał się wiele razy, przybierając rozmaite fasony. W latach 40. ubiegłego wieku popularność zyskał
dopasowany ołówkowy krój, eksponujący kształty damskiej sylwetki. Do dziś jest chętnie wybierany przez kobiety. Z czym nosić
taką spódnicę? Poznaj nasze propozycje!
Spódnice na przestrzeni dziesięcioleci przechodziły wiele zmian.
Ważną rolę w tym procesie odegrały sufrażystki, a z czasem także
względy praktyczne – przykładowo skrócenie spódnicy i nadanie
jej prostego, wąskiego kroju w latach 40. wynikało z tego, że łatwiej było w takim stroju jeździć na rowerze. Dzisiaj damska moda
oferuje mnóstwo rozwiązań, ale o spódnicy ołówkowej słyszała
chyba każda kobieta.
Skąd ten fenomen?

– Ołówkowa spódnica jest symbolem elegancji, klasy i często kojarzy się z formalnymi strojami. Świetnie wygląda w zestawieniu
z marynarką czy koszulą, tworząc perfekcyjny outfit biznesowy.
Jednak trudno odmówić jej uniwersalności – odpowiednio wystylizowana będzie dobrym dodatkiem do casualowych strojów, co
zdaje się potwierdzać tezę o tym, że każda kobieta miała lub ma
taki model w swojej szafie. Zresztą – spódnica spódnicy nierówna
i w tym wypadku możemy mocno się zdziwić, jak wiele twarzy ma
ten prosty fason – mówi stylistka marki KiK i dodaje – na jej korzyść
z pewnością przemawia fakt, że model pasuje do wielu rozmiarów
i rodzajów figur – będą dobrze w niej wyglądały panie o długich
nogach i krągłych biodrach, ale i sylwetki w typie klepsydry z wyraźnie zaznaczonym wcięciem w talii.
Zbuduj biznesowy look

Z czym połączyć ołówkową spódnicę, aby wydobyć jej urok i podkreślić kobiece kształty? Z pewnością model sprawdzi się we wspomnianych wyżej eleganckich, biznesowych stylizacjach, gdzie liczy
się klasyka i nie ma miejsca na fanaberie. Dopasowana spódnica
w eleganckiej czerni, graficie czy szarości będzie dobrym kontrapunktem dla wpuszczonej do środka białej koszuli ze stójką
lub eleganckiej bluzki z dzianiny w stonowanych odcieniach. Do
tego szpilki, minimalistyczna biżuteria i strój na ważne spotkanie
gotowy.
– Wąska spódnica sięgającą do kolana lub połowy łydki dobrze
wygląda w zestawieniu z dopasowaną górą – to są zawsze udane
duety. W wersji bardziej eleganckiej warto połączyć ją z koszulą,
jeśli zaś możemy pozwolić sobie na bardziej casulową stylizację,
wybierzmy golf w jednolitym kolorze – może być z długim lub
krótkim rękawkiem. Do takiej wersji pasują zarówno buty na obcasie, jak i klasyczne baleriny w opcji na wiosnę. Taka stylizacja

jest elegancka, ale niewymuszona, ma w sobie odrobinę luzu –
tłumaczy stylistka KiK.
Na luźniejsze wyjścia

Czarny model z rozcięciem z tyłu lub guzikami z przodu nie wyczerpuje potencjału ołówkowych spódnic. Wręcz przeciwnie – to
raczej klasyka i jedna z możliwych opcji. Jak pokazują sklepowe
półki, wariacji na ten temat jest znacznie więcej – kolorowe, kraciaste, jeansowe, z kieszeniami, marszczeniami lub w odważnych
wzorach. Ołówkowe spódnice nie są nudne, dlatego można tworzyć
z nich udane stylizacje w sportowym lub rockowym stylu. Sekret?
„Luźniejsza”, szalona góra!
– Od kilku sezonów w casualowej modzie króluje połączenie dopasowanych spódnic w jednobarwnym odcieniu z luźniejszą górą
– większym T–shirtem z nadrukiem pamiętającym lata 90., oversizowymi bluzami z kapturami w neonowych kolorach albo większymi kurtkami jeansowymi. Stylizację dopełniają koniecznie
sportowe buty na płaskiej podeszwie – kolorowe trampki lub sne-

akersy. W takiej wersji dopasowany dół uwydatnia kobiece kształty,
a luźniejsza góra stanowi dla niej kontrast. Mamy kwintesencję luzu
i zabawy modą. Na podobnej zasadzie można wystylizować się na
imprezę w rockowym klimacie, łącząc czarną spódnicę z ciężkimi
butami, czarnymi rajstopami, dopasowanym topem i nonszalancko
zarzuconą na ramiona ramoneską. Taki look raczej nie należy
do „grzecznych”, a tym bardziej eleganckich, podważając tym
samym szykowny charakter ołówkowej spódnicy – podsumowuje
ekspertka KiK.
Jak nosić ołówkową spódnicę? Jak chcemy! Wszak pasuje zarówno
do rozmiaru S, jak i większych sylwetek, a liczba kombinacji, jakie
możemy uzyskać, zaspokoi nasze różne modowe pragnienia.
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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

"ŚLĄSKA FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA" w Krzeszowicach
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę „Śląska Fotografia Artystyczna”, przygotowaną przez Fundację Wielki Człowiek. To projekt będący dowodem uznania dla śląskich fotografików, ale także
efekt współdziałania z artystami i teoretykami. Jego zwieńczeniem jest publikacja albumowa prezentująca sylwetki
szczególnie reprezentatywnych twórców tego regionu.
Bez wątpienia fotografia eksplorująca śląską specyfikę jest
ważnym wątkiem w naszej historii. Nie mniej jednak środowisko śląskich fotografików oferuje znacznie większe zróżnicowanie w podejściu do sztuki. Wśród artystów, których
nazwiska pojawiają się najczęściej można odnaleźć przedstawicieli dokumentu, kreacji, fotografii społecznej, konceptualnej i wielu innych.
W publikacji towarzyszącej wystawie zaprezentowano dzieła
i sylwetki wybitnych twórców, których redaktor wydawnictwa
- Wojciech Kukuczka, wytypował jako szczególnie reprezentatywnych dla śląskiej fotografii. Wybór ten nie był łatwy
i wynikał z konsensusu wypracowanego w gronie krytyków,
teoretyków, kuratorów oraz samych artystów tworzących
środowisko. Zróżnicowane postawy twórcze pozwalają na
podkreślenie wielopłaszczyznowego aspektu grona fotografów

wywodzących się z tego przemysłowego regionu. Istotnym
zagadnieniem, które wydaje się wybrzmiewać w publikacji jest
pytanie, czy śląska fotografia posiada cechy dystynktywne,
czy artystów łączy coś więcej poza wspólną przestrzenią geograficzną, w której tworzą.
Poprzez tę inicjatywę, pragniemy zwrócić uwagę na wartości
artystyczne, które wnosili i nadal wnoszą śląscy fotograficy,
stanowiąc wielki wkład w historię polskiej fotografii.
v Tekst: Agnieszka Szczuka-Ciapała
Artyści: Wilhelm von Blandowski, Jerzy Lewczyński, Zofia
Rydet, Anna Chojnacka, Michał Cała, Waldemar Jama, Jakub
Byrczek, Andrzej B. Górski, Rafał Milach
Kurator wystawy: dr Wojciech Kukuczka

Link do albumu: https://tiny.pl/t6wx9
Organizator / miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych
Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl
Partnerzy: Fundacja Wielki Człowiek, Muzeum Śląskie
w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów. Inst ytucja
Kultury im. Krystyny Bochenek, Uniwersytet w Białymstoku, Związek Polskich Artystów Fotografików / Okręg
Śląski, Fundacja im. Zofii Rydet, Fundacja Centrum Fotografii, Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o. o., FotoSilesia, Foto – Plus
Wystawa czynna będzie do 24 kwietnia 2022 roku.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.
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W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU WIELE SIĘ DZIEJE
Zimowy Konkurs Fotograficzny
online w Przedszkolu w Tenczynku

Zimowy Konkurs Fotograficzny online „Rodzinne igraszki na
śniegu” organizowany w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku
rozstrzygnięty. To już III edycja po Wiosennym i Jesiennym Konkursie, który adresowany by do dzieci i rodziców przedszkolaków.
Cele Konkursu to: czerpanie radości ze wspólnych zabaw na śniegu,
uwrażliwienie na piękno przyrody, wzmacnianie więzi z rodziną,
promowanie pasji fotografowania.

Rolę Jury pełniła Rada Rodziców przedszkola w składzie: p. Iwona
Baran – przewodnicząca RR, p. Paulina Wojtas oraz p. Anna
Głuszek. Jury zgodnie z kryteriami konkursu, w tym: - zgodność
z tematem konkursu - walory artystyczne, estetyka, jakość fotografii - nowatorski pomysł ujęcia tematu dokonało wyboru zdjęć ,
dokonała wyboru zdjęć.
Laureaci konkursu: I miejsce - Jakub Grodecki lat 4, II miejsce
- Maksymilian Lewicki lat 5, III miejsce – Maria Woźnica lat 6

Wyróżnienia: Mateusz Gołas lat 5, Stanisław Florian lat 4, Dawid
Pyrzyna lat 5

Wszyscy otrzymali nagrody książkowe i słodki upominek, laureaci
pierwszych trzech miejsc dodatkowo gry edukacyjne. Piękne fotografie znalazły się na naszej stronie internetowej i na facebooku
przedszkola. Zainteresowanie konkursami jest znaczne, więc przed
nami wkrótce edycja wiosenna.
Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uzyskało dofinansowanie w kwocie 3000 zł. Całkowita
wartość projektu to 3.750 zł. Ze środków tych zakupiliśmy wiele
ciekawych pozycji książkowych dla dzieci wraz z bajkami terapeutycznymi oraz teatrzyki wraz z pacynkami. W ramach projektu realizujemy wiele ciekawych zadań, w tym m.in: czytanie
książek przez zaproszone osoby z zewnątrz, tworzenie małych
form teatralnych na podstawie literatury dziecięcej z wykorzystaniem pacynek lub kukiełek, akcję „Poleć swoją ulubioną książkę”
(promowanie czytelnictwa wraz z pracami plastycznymi), konkurs
dla dzieci i rodziców „Legendy polskie w nowej wersji”. W planie
mamy „Korowód bajkowy”- przemarsz dzieci w strojach bohaterów
bajek po Tenczynku, spotkania i warsztaty w bibliotece publicznej
w Tenczynku i wiele innych. Projekt jest ciekawy i daje dzieciom
wiele radości promując wśród nich i ich rodziców czytanie książek.
Bierzemy udział w licznych
akcjach charytatywnych, w tym Góra Grosza

Celem tegorocznej zbiórki drobnych monet jest pomoc dzieciom,
które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. Udział

w akcji pomógł uzmysłowić naszym Przedszkolakom, że oddając
chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia
na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej i pomoc potrzebującym.
Dzieci z wielką satysfakcją i zaangażowaniem wrzucały do wielkiego słoika drobne monety, który z dnia na dzień robił się coraz
cięższy i pełniejszy. Udało nam się zebrać kwotę 286,91 zł, która
w całości zasiliła Towarzystwo Nasz Dom.
Pomimo trwającej pandemii i obostrzeń staramy się uatrakcyjniać
naszą pracę z dziećmi wypracowujac inne formy działań, by realizować jak najwięcej pomysłów, choć część z nich musi się odbywać
online. Zapraszamy na nasza stronę internetową www.przedszkoletenczynek.com oraz na naszego facebooka.
v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
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Tortilla z patelni – czyli pizza inaczej

Tortilla z patelni, czyli pizza inaczej. Tak! To moje odkrycie ostatnich tygodni, a zaczęło się wszystko od marzenia o pizzy. To
danie które gości na naszym stole często. Trzeba je jednak zaplanować wcześniej, przygotować ciasto, dać mu odpocząć. A tu
nie było na to czasu, pizzę chcę teraz i już :).
Chrupiącą, cienką, pyszną. I tak wpadłam na pomysł użycia do
niej placka do tortilli. Placka kupnego, ale sprawdzając skład,
ten nie był najgorszy. Co możemy na tym placku podać ? To
na co mamy ochotę, to co na naszej ulubionej pizzy winno być.
Składniki poniżej wymienione to moje ulubione, Ty możesz
dodać swoje, ale pamiętaj, nie dodawaj surowego mięsa, ono
nie zdąży się zrobić. Tak samo jajko, ono nie zdąży się usmażyć.
Tortilla z patelni
• 1 placek tortilli
• ser gorgonzola
• cebula w piórkach
• czosnek
• oliwa
• ulubiona dodatek mięsny lub vege
• gruszka
• żółty ser
• konfitura z cebuli
• pomidory
• szynka parmeńska
• camembert
Na patelnię (musi mieć rozmiar naszego placka) dajemy łyżeczkę
oliwy i rozprowadzamy po patelni równomiernie. Kładziemy tortillę i na niej układamy to co lubimy. Cebulę jeśli wolisz mniej
surową, podsmaż wcześniej lub podduś z wodą, będzie smaczniejsza i zdrowsza.
Gdy już wszytko ułożymy na placku, włącz gaz i na malutkim
gazie podgrzewaj ją. Ja z góry przykrywam drugą patelnią – żeby
się wszystko smażyło a nie dusiło, inaczej tortilla nie będzie
chrupiąca. To trwa kilka minut, więc uważaj, żeby tortilli nie
spalić.
Gdy sery się rozpuszczą, tortilla się przy rumieni, zdejmij ją
delikatnie i już jest gotowa do zjedzenia.
A tu kilka z moich propozycji:

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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WOJNA
PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD WRAŻLIWOŚCIĄ
SKÓRY I OZNAKAMI JEJ STARZENIA SIĘ!
Ponad 50% kobiet powyżej 30 roku życia ma wrażliwą skórę. Objawy to
szorstkość, uczucie ściągnięcia i napięcia skóry, wypryski, swędzenie, pieczenie.
Oriflame ma na ten problem rozwiązanie - najnowszą serię NovAge Skinrelief.
Dzięki NovAge Skinrelief nie musisz już rezygnować z pielęgnacji
przeciwstarzeniowej, gdy masz wrażliwą skórę. Kosmetyki Skinrelief zostały
opracowane z myślą o połączeniu obu rodzajów pielęgnacji: przeciwstarzeniowej
i łagodzącej wrażliwość skóry. Udowodniono klinicznie, że zmniejszają
wrażliwość i skutecznie redukują zmarszczki oraz poprawiają jędrność i
elastyczność skóry.
Rytuał przeciwstarzeniowej pielęgnacji, opracowany dla skóry wrażliwej.
Zmniejsza jej wrażliwość, poprawia kondycję, jędrność i elastyczność oraz
wyraźnie redukuje zmarszczki. Swoją skuteczność zawdzięcza technologii Ultra
Calm i DermaLift (składnik aktywny podobny do retinolu). Obejmuje kompletny zestaw: piankę
oczyszczającą, krem pod oczy, serum, kremy na dzień i na noc. Kosmetyki bezzapachowe. Testowane
klinicznie.
Zapraszamy do naszych biur Oriflame po próbki, możesz też zbadać kondycję swojej skóry
profesjonalnym urządzeniem API.

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.

Jeszcze kilka tygodni temu nie przyszłoby mi do głowy, że tematem następnego artykułu może być wojna. Niestety, ta rzeczywistość stała się faktem. Wojna jest blisko nas - tuż za naszą
granicą. I wszyscy w jakiś sposób odczuwamy już jej skutki.
Od razu pierwszego
dnia ataku Rosji na
U k ra inę w g abinecie pojawił się ten
temat. Wiele osób
miało poczucie winy,
że zajmują się swoim
życiem, kiedy obok,
tak niedaleko, inni
umierają albo uciekają
przed śmiercią.

Ta nowa rzeczywistość przyniosła nowe
zagadnienia - głównie
pomocy uchodźcom, ale również
lęku przed zagrożeniem.
Pamiętajmy, odczuwanie lęku
w obecnej sytuacji jest naturalne.
Wojna jest bardzo blisko i oczywistą reakcją na nią jest obawa.
Jednak warto zatrzymać ten lęk
na odpowiednim poziomie –
takim, który nas chroni i motywuje do działań; za wysoki
będzie paraliżował i niszczył.

Jeśli chodzi pracę z lękiem, to
przede wszystkim w tej sytuacji
konieczne jest dawkowanie informacji. Warto wybrać jedno rzetelne źródło i tylko z niego korzystać. I to nie częściej niż dwa
razy w ciągu dnia. Być może
także trzeba zwrócić obecnie
uwagę, wśród jakich ludzi się obracamy. Osoby lękowe powinny
unikać panikarzy, plotkarzy
i ludzi, którzy uwielbiają narzekać. Przebywanie w takim towarzystwie tylko podnosi poziom
lęku, od którego czasami bardzo
trudno jest się uwolnić. Mimo

ile chcę pomóc,
kiedy to mogę
zrobić i w jakim
czasie. Przygotujmy się również
na różne reakcje
uchodźców. Mogą
nam być bardzo
wdzięczni, ale
również w szoku,
jaki przeżywają,
mogą być w ycofani i sk rępowani, co niewszystko starajmy się jednak spo- stety może być odbierane jako
tykać ze znajomymi, utrzymywać arogancja i bierna agresja. Zatem
bliskie relacje – to bardzo istotne - jeśli chcę pomagać, zakładam,
w radzeniu sobie ze stanami na- że mogę nie mieć za to żadnej kopięcia emocjonalnego.
rzyści ani gratyfikacji. Nikt nas
Temat pomocy uchodźcom, jest nie może zmusić do pomagania,
trudny. Wiele osób czuje, że po- ani my nie możemy na kimś
winny pomagać. Zastanówmy tego wymusić - każdy powinien
się przede wszystkim, co jest to zrobić wg własnego uznania
dla mnie możliwe i nie nisz- i możliwości.
czące ani mnie, ani mojej ro- Istotne teraz jest to, byśmy wzadziny. Na fali pierwszych emocji jemnie się wspierali, choćby tylko
być może poczuliśmy zryw do życzliwością.
pomagania ponad nasze możli- .
wości. Pomyślmy o pomocy dłuv Magdalena Poprawa –
goterminowo i rozłóżmy odpopedagog, psychoterapeuta.
wiednio własne siły. Pamiętajmy
Prowadzi „Przystań”
także, że pomaganie osobom
Ośrodek
Psychoterapii,
w ogromny kryzysie i traumie jest
w której prowadzona jest
bardzo ciężką pracą. Nie każdy
terapia indywidualna,
z nas może być do tego zdolny.
rodzinna, par i dzieci.
Nie czujmy z tego powodu po32-060 Liszki 554
czucia winy. My terapeuci,
tel. 608 38 15 99
aby pomagać innym, szkolimy
się latami, ale również korzystamy stale ze wsparcia bardziej
doświadczonych kolegów po
fachu. Zastanówmy się więc, na

Domowe SPA – dobry sposób na odprężenie

Każdy z nas ma czasem takie dni, kiedy wyjątkowo mocno potrzebuje relaksu – nerwowe sytuacje,
stresujący dzień w pracy czy zmęczenie organizmu dają się we znaki. Jak sobie z tym radzić?
Niestety na wymarzony urlop trzeba jeszcze poczekać, ale można skorzystać z możliwości, którą
mamy pod ręką – czas na relaksującą kąpiel w domowym zaciszu. Podpowiadamy, jak przygotować
domowe SPA!
Już starożytni Rzymianie wierzyli w dobroczynne działanie
wody na ciało i umysł, budując
termy dla obywateli. Dziś tę ideę
kontynuują centra odnowy biologicznej i salony SPA, które swoją
nazwę zawdzięczają właśnie łacińskiemu „Sanus Per Aquam”,
czyli „zdrowy przez wodę”. Nic
nie stoi na przeszkodzie, aby
spróbować stworzyć relaksujący
klimat w swojej łazience. Od
czego zacząć?
Zadbaj
o klimatyczną oprawę
Odpowiedni nastrój to słowo
k lucz. Aby go w prowadzić,
włączmy relaksującą playlistę.
Nie od dziś wiadomo, że muzyka
łagodzi obyczaje – ta harmonijna i spokojna potraf i ukoić
nerwy i wprowadzić spięte ciało
w stan odprężenia. Pamiętajmy
także o ciepłym świetle – tutaj
podpowiedzią służą Duńczycy
z własną f ilozof ią szczęścia –
hygge. Światło odgrywa w niej
niebagatelną rolę – rozświetla
ciemność i nadaje przy tulny
klimat. Dlatego zaopatrzmy się
w świece i ustawmy je w pobliżu
wanny, pamiętając o bezpieczeństwie. Przydatne będą także kominki wypełnione zapachowymi
olejkami – lawenda, drzewo sandałowe czy aromat różany wyciszają i uspokajają. Mając tak
przygotowaną przestrzeń, czas
na przygotowanie kąpieli.
Dużo piany!
Z pachnącej, w ypełnionej po
brzegi wodą z pianą nie chce się

wychodzić. I właśnie taki jest
przepis na udaną kąpiel – gorąca
woda z dużą ilością bąbelków!
W tym celu warto wykorzystać
olejki do kąpieli nawilżające skórę
lub musujące kule, które po rozpuszczeniu sprawią, że łazienka
wypełni się intensywnym, przyjemnym zapachem kwiatów, cytrusów czy czekolady, a woda
delikatnie się spieni. W takim
otoczeniu zdecydowanie powinniśmy wygospodarować trochę
więcej czasu na odpoczynek, aby
spokojnie zebrać myśli i odprężyć
się. Lektura książki, czasopisma,
peeling całego ciała albo relaksacyjny masaż z wykorzystaniem
gąbki z pewnością umilą czas
tylko dla siebie.

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.

Gąbka w domowym SPA
Choć wiele osób nie wyobraża
sobie bez nich kąpieli, przez
innych są uważane jako zbędny
element łazienki. A to błąd!

– Gąbka do kąpieli ma wiele
twarzy, dlatego warto po nią
sięgnąć podczas domowego SPA.
Jej porowata, miękka i przyjemna
dla skór y struktura ma delikatne działanie peelingujące,
po którym skóra jest gładsza.
Jeśli zależy nam na delikatnym
masażu, warto wybrać model ze
specjalnymi wypustkami. Można
zaopatrzyć się także w gąbkę na
rączce, która pozwoli w komfortowy sposób umyć plecy, bez
gimnastykowania. Tak wypielęgnowana skóra będzie gotowa na
kolejny krok, jakim jest nałożenie
balsamu nawilżającego – opowiada Marta Krokowicz, Brand

Wasze podatki są jednym z podstawowych
źródeł finansowania działalności stowarzyszenia, dzięki nim możemy skutecznie pracować. Liczymy na Wasze wsparcie.
Manager marki Paclan i dodaje:
co ważne, gąbki kąpielowe w połączeniu z ulubionym żelem pozwolą zadbać o czystość skóry,
minimalizując przy tym zużycie
produktu myjącego. Wykorzystanie takich akcesoriów sprawia,
że kosmetyki są bardziej w ydajne i wystarczą na dłużej, ale
także obf icie się pienią – a to
obowiązkowy element dłuższej
kąpieli.
Na koniec warto wspomnieć, że
zanim wyrzucimy zużytą gąbkę

do śmieci, możemy wykorzystać
ją do czynności gospodarczych –
np. czyszczenia auta czy mebli
ogrodowych.

Według legend jednym z sekretów piękna Kleopatry były codzienne kąpiele w kozim mleku.
Dziś niemalże każdy może zafundować sobie domowe SPA, które
jest „ucztą” zarówno dla umysłu,
jak i ciała. Korzystajmy!

KRS 0000332177
Szczegóły tu:

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

SKUP AUT
do

Kontakt: 604

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

896 756

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

DO SPRZEDANIA

dom w Paczółtowicach o pow. ok. 120 m kw w zabudowie
bliźniaczej wraz ze stodołą ok. 60 m kw na działce 10 a.
Cena: 225 tys. PLN.

tel. 696 595 118

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!

Jazz z Wami - Miłosz Bazarnik Trio
& Stanisław Słowiński
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na koncert zespołu
Miłosz Bazarnik Trio & Stanisław Słowiński, który odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku,
o godz. 19.00 w ramach Festiwalu Jazz z Wami.
Projekt Miłosz Bazarnik Trio
& Stanisław Słowiński to połącz en ie dwóc h m łodyc h,
uznanych, niesamowicie kreat y wnych i prężnie działających artystów. Ich muzyka
to połączenie materiału z płyty
Miłosz Bazarnik Trio „Trip of
a LifeTime”, nadchodzącego
krążka Miłosz Bazarnik 5tet
"New Market" oraz projektów
Stanisława Słowińskiego. Usłyszymy dużo przestrzeni, melancholii, wszechobecnej melodii,
ale i mocny groove podparty
basow ymi ostinatami. Całe
spektrum muzycznej wyobraźni
i inspiracji obu artystów takich
jak Aaron Parks, Zbigniew Seifert czy Marcin Wasilewski.
Miłosz Bazarnik Trio & Stanisław Słowiński w składzie:
Stanisław Słowiński - skrzypce
Miłosz Bazarnik - fortepian
Marek Dufek - kontrabas

Łukasz Giergiel - perkusja

Miłosz Bazarnik - pianista,
kompozytor, aranżer, pedagog,
muzyk sesyjny, producent muzyczny pochodzący z Krzeszowic. Absolwent Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz
Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik,
laureat wielu konkursów i festiwali w kraju oraz za granicą
(m.in.: Niemcy, Rumunia; m.in.

Garana Jazz Festival,
Berk lee at Umbr ia
Jazz, Jazzmeile, Transwingvania, Jazz in The
Park, Krokus Jazz Festival, Azoty International Jazz Contest).
W 2018 roku w ydał
pł y tę s wojego t r ia
„Trip of a LifeTime”
nakładem DUX
JAZZ, która odbiła
się dobr y m e c hem
wśród słuchaczy. Rok
później wydał także
krążek razem z zespołem Lazy
Swing Band. W tym samym
czasie znalazł się gościnnie
razem z Anną Gadt na płycie
„ Mermaid ” formacji A leksandra Kutrzepa Quartet. Od
niedawna współtworzy także
Korkarlen Trio grające autorską muzykę do szwedzkiego filmu niemego Furman
Śmierci z 1921 roku. W 2021
roku wydał także płytę wraz
z zespołem JEDNO. Stypendysta Funduszu Wspierania
Twórczości ZAiKS.

Stanisław Słowiński- skrzypek,
aranżer, kompozytor, producent
muzyczny, multiinstrumentalista. Laureat Grand Prix 39.
Międzynarodowego Konkursu
Młodych Zespołów Jazzowych
Jazz Juniors z autorskim projektem Stanisław Słowiński
Q u intet, z k tór y m w yda ł
w 2016 roku pły tę „Land-

scapes Too Easy To Explain”,
a rok później „Visions. Beetwen Love and Death w sextecie”. Laureat Nagrody Publiczności na I Międzynarodowym Jazzowym Konkursie
Skrzypcowym im. Zbigniewa
Seiferta. Wielok rotnie nom i now a ny w k ategor iac h
"Skrzypce" oraz "Nowa Nadzieja" w ankiecie Jazz Top czytelników Jazz Forum. Jako lider
projektów, sideman oraz współpracując z kilkunastoma orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi koncertuje regularnie
w całej Polsce oraz za granicą
(m. in.: Korea Południowa,
Chile, Chiny, Gruzja, Francja).
Uczestniczy ł w projektach
z udziałem artystów takich
jak: Diego Navarro, Brian Eno,
Ben Frost, Elliot Goldenthal,
Paweł Kaczmarczyk czy Piotr
Orzechowski. Współtworzy

autorskie projekty: Stanisław
Słow ińsk i Qu intet, A KT,
DUCH, J.A.S.S. Trio, Vetur
Blom, Orkiestra Rzeczypospolitej Krakowskiej.
----

Bilety w cenie 35 zł do nabycia
w k asie Centr um Ku lt ur y
i Sportu w Krzeszowicach lub
w serwisie kupbilecik.pl
Miejsce koncert u: Ga leria
Sztuk Wizualnych Vauxhall
przy CKiS w Krzeszowicach,
ul. dr. J. Walkowskiego 1
Telefon kontaktowy:
571 401 051

Data:
1 kwietnia 2022, godz. 19.00

v Agnieszka SzczukaCiapała
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Raz na wozie raz pod wozem!

W offroadzie ta reguła jest bardzo dosłowna i to zaskakująco regularnie. Szczególnie jeśli nasze pojazdy już
swoje widziały i swoje przejechały. I szczególnie, gdy kierowca ma dużo fantazji i woli walki. I czasem, gdy
po prostu mamy pecha. A czasem tak po prostu. Awarie a raczej uszkodzenia jakie pojawiają się w samochodach 4x4 występują niewspółmiernie często w stosunku do użytkowanych na co dzień samochodów.
Mechanizmy i części jakie w „osobówkach” zużywają się po kilkudziesięciu czy
kilkuset tysiącach kilometrów, u nas wystarczają czasami na sezon, czasami na miesiąc a czasami nie przeżyją nawet na weekendu :) Występują także uszkodzenia które w zwykłych autach praktycznie się nie zdarzają. Można
powiedzieć że szczególnie mając ciężką nogę w terenie, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Złamać, ukręcić, wyrwać, zatrzeć, zmielić lub
przedziurawić można praktycznie wszystko.
Ukręcone przeguby, półosie i wały to praktycznie norma, ale nie dziwią też rozerwane mosty i skrzynie biegów, silniki wyrwane z mocowań, wygięte lub wręcz
przełamane ramy, zablokowane sprzęgła, zablokowanie silniki, osprzęt powyrywany z mocowań w wyniku naprężeń i wibracji. Łożyska kół których ostrzegawczego szumu nie słychać przez głośne opony a o istniejącym problemie
dowiadujemy się dopiero gdy coś głośno huknie, koło stanie skosem lub powiadomią nas o tym kłęby dymu. Mimo że niektóre pojazdy mają opinię wyjątkowo
wytrzymałych, nie ma samochodów niezniszczalnych. Nawet nówki-sztuki potrafią wracać na linie lub lawecie do domu gdy kierowca naprawdę się „postara”.
Błotna breja zmieniająca się w pastę ścierną poradzi sobie ze wszystkim.
Dlatego też praktycznie nie da się uprawiać aktywnie offroadu nie będąc trochę mechanikiem. Nawet gdy nim nie jesteś, samochód do offroadu nauczy
Cię co nieco o mechanice. Czasem w terenie trzeba na szybko zdemontować
coś co postanowiło się już częściowo oddalić od pojazdu. Regularnie trzeba
coś sprawdzić, poprawić, dokręcić, przypiąć. A gdy dodatkowo jest się typem
kierowcy „ja nie przejadę” to naprawdę trzeba umieć i lubić dokonywać już poważniejszych napraw.
Raz na wozie raz pod wozem? Tak jest - w weekend na wozie a później wieczory pod wozem by na kolejny weekend znowu działało. Wszystkim miłośnikom
offroadu życzymy jednak jak najmniej przygód i zdarzeń wymuszających garażowo-kanałowe wieczory :) Zapraszamy na kolejne spotkania z 16 Kilo Błota na
żywo i na naszym profilu FB.
Najbliższa okazja do testowania wytrzymałości sprzętów już w tą niedzielę
27.03.2022. Zapraszamy!

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

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

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

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

Europa wybiera Fasadę Roku – zagłosuj na budynki z Małopolski!
318 budynków z 23 państw rozpoczęło rywalizację o tytuł Europejskiej Fasady Roku w ramach Baumit Life Challenge 2022. Jest
wśród nich także silna reprezentacja z Polski, a w niej m.in. krakowskie realizacje. Oprócz ekspertów, obiekty ocenią także internauci – na stronie www.lifechallenge.baumit.com trwa głosowanie publiczności.
Miano Europejskiej Fasady Roku w sześciu kategoriach konkursowych (budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny
nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny,
budynek zabytkowy po renowacji, stunned by texture) oraz tytuł
Baumit Life Challenge Award 2022 dla tej jednej najlepszej fasady
na naszym kontynencie – tyle wyróżnień przyznanych zostanie
podczas gali finałowej, która odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. O tym, w czyje ręce powędrują, zdecyduje wcześniej międzynarodowy panel ekspertów. Niezależnie od profesjonalnego
jury swoją opinię tradycyjnie wyrażą także internauci, tworząc
własny ranking europejskich fasad.

W tegorocznej edycji biorą udział budynki z 23 europejskich
krajów, w tym 36 realizacji z Polski. Jednym z uczestników rywalizacji w grupie domów jednorodzinnych jest Willa w Balicach.
Z kolei Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego oraz
Sanel to nasi krakowscy reprezentanci wśród obiektów po termomodernizacji. Natomiast budynek mieszkalny CHE162PI47
to kandydat do tytułu w kategorii specjalnej stunned by texture.
Zostań jurorem! Zagłosuj!
7 lutego br. na stronie www.lifechallenge.baumit.com wystartowało głosowanie publiczności, w którym każdy może podzielić
się swoją opinią i ocenić dowolną liczbę kandydatów. Można to
zrobić, przyznając poszczególnym projektom odpowiednią liczbę
gwiazdek, od 1 do 5 – w zależności od tego, w jakim stopniu dany
obiekt podoba nam się mniej lub bardziej od innych. Przez cały
czas trwania głosowania na stronie można śledzić, które fasady
w danym momencie plasują się w klasyfikacji na miejscach od 1
do 10.
Małopolskie budynki wraz z innymi polskimi realizacjami potrzebują naszego wsparcia. Nie zwlekaj i zagłosuj na nie już dziś.
Połączmy siły i pokażmy, kto ma najlepsze fasady w Europie!
• Willa w Balicach, Kraków – kat. budynek jednorodzinny
nowy
https://baumit.pl/lifechallenge2022/projects/
single-family-house/3578/willa-w-balicach?year=2022
• Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków –
kat. budynek po termomodernizacji
https://baumit.pl/lifechallenge2022/projects/
thermal-renovation/3341/biblioteka-glowna-uek?year=2022

• Sanel, Kraków – kat. budynek po termomodernizacji
https://baumit.pl/lifechallenge2022/projects/
thermal-renovation/2815/sanel?year=2022
• CHE162PI47, Kraków – kat. stunned by textur
https://baumit.pl/lifechallenge2022/projects/
stunned-by-texture/2946/che162pi47?year=2022
Podtrzymać dobrą passę
Poprzednie edycje Baumit Life Challenge owocowały zwycięstwami w głosowaniu internautów dla polskich projektów. W 2020
roku publiczność w kategorii budynek jednorodzinny nowy najwyżej oceniła dom w Kuźnicy Kędrzyńskiej. W 2018 nasze obiekty
triumfowały aż w 3 z 6 kategorii. Dom w podkrakowskich Jerzmanowicach, Osiedle Atmosfera we Wrocławiu oraz Zespół Szkół
im Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu wygrywały odpowiednio
w kategorii budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny
nowy i budynek zabytkowy po renowacji. Natomiast w 2016 roku
najlepszą renowacją Europy międzynarodowa społeczność internetowa okrzyknęła Oranżerię Ignacego Krasickiego w Lidzbarku
Warmińskim. Tak było w poprzednich latach, a jak będzie tym
razem? Wszystko w rękach, a właściwie w głosach internautów,
które zbierane będą do 14 kwietnia br.
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tel.: 796 351 499

KRZESZOWICE,
UL. WYKI 2

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

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

dom 240 m kw (plus 120 m kw poddasze)
w Balicach, pod wynajem mieszkań lub
prywatnie, działka 5,2 a.

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

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a
w Tenczynku.
Cena: 149, 5 tys. PLN.

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 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a. Cena: 800 tys. PLN.
2. Dom 90 m kw w Miękini, działka 5,5 a. Cena: 290 tys. PLN.
3. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.
Cena: 250 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.
5. Dom 220 m kw w Strzyżowicach, działka 70 a. Cena: 535 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
6. Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),
przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
7. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
8. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
9. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
10. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
11. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
12. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
13. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
14. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
15. 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.

Cena: 800 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.

16. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
17. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
18. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.
Cena: 139 tys zł.
19. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
20. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
21. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków.
Nowa cena: 110 tys. PLN.
22. Działka budowlano-leśna 90 a w Skawicy, gm. Zawoja, pod
Babią Górą. Cena: 215 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
23. 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
24. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.
Cena: 580 tys zł.
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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.

27. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
28. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
29. 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.
30. 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.
31. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
32. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

25. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
26. 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.

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

Chunky blanket. Koc przez duże „K”
Niektóre dodatki aranżacyjne natychmiast nadają charakter i odmieniają wnętrze. Jednym z nich jest chunky blanket, który zawładnął
sercami i domami gwiazd, a także połową dekoratorskich profili na Instagramie oraz Pintereście. Skąd jego fenomen? Dlaczego
nie należy do najtańszych dodatków? I wreszcie: czy jest jakiś sposób na chunky blankiet w wersji budżetowej? Już odpowiadamy!
Gruby, mięsisty pleciony koc wykonany ręcznie z mięciutkiej wełny
czesankowej to marzenie wielu. Wystarczy narzucić go na łóżko, fotel
albo kanapę i natychmiast „robi” wnętrze. Staje się bardziej przytulne,
ciepłe i przyjazne, a przy tym interesujące. Wszystko dzięki przyciągającemu wzrok splotowi. Co więcej, dodatek ten pasuje właściwie do
każdego stylu – od surowego po rustykalny.
Średnio chunky blanket z uwagi na ręczną robotę i wełnę czesankową
osiąga nawet czterocyfrową cenę! Oczywiście są osoby, dla których
nie stanowi to problemu, ale zdecydowana większość domowych
aranżacji musiała obejść się bez tego dodatku, a sam koc pozostał
w sferach marzeń wielu. Na szczęście jest inne rozwiązanie, które
pomoże nam na zakup plecionego koca i nie nadwyręży przy tym
domowego budżetu!
Nie przepłacaj! Co w takim razie zrobić, jeśli marzy nam się „gwiazdorski” chunky blankiet w domu, ale nie chcemy na niego wydać kroci?
Opcje są dwie. Opcja nr 1

– Pierwsza to kupienie takiego koca nie z ekskluzywnej wełny czesankowej, tylko tańszego odpowiednika. To nie bielizna ani nawet
ubrania przylegające do ciała, więc nawet jeśli mocno zwracamy
uwagę na dobór materiałów, w tym wypadku możemy zrobić wyjątek.
Jeśli podoba nam się kolor koca, splot, rozmiar i jest dla nas wystarczająco mięciutki, może być wykonany z dowolnego rodzaju przędzy.
Tu nie ma się co obawiać sztucznych czy syntetycznych materiałów,
zwłaszcza że takie można wygodnie wyprać w pralce, a nie ręcznie
czy w pralni – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK. Opcja nr 2
– Druga opcja pozwoli nam zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy,
ale kosztem naszego czasu. Warkoczowy chunky blanket możemy

bowiem wypleść sami z dowolnej przędzy – podpowiada dekoratorka
KiK i szybko dodaje: poświęcony na to czas właściwie wcale nie musi
być „kosztem”. Dla wielu osób to bardzo relaksująca czynność, która
pomaga się odstresować czy wręcz pomedytować. Oczywistym plusem
jest też to, że robiąc taki koc samodzielnie, możemy w najdrobniejszych
szczegółach dopasować go do naszych wyobrażeń, odcieni, w których
utrzymane jest wnętrze czy rozmiaru mebla, na którym będzie „stacjonował” nasz chunky blanket. DIY - zrób to sam(a)

Jak zrobić chunky blanket samodzielnie? Robi się to ręcznie i nie
potrzebujemy do tego żadnych narzędzi, więc sprawa jest naprawdę
nieskomplikowana. By ustrzec się jakichkolwiek błędów i zrobić to
sprawnie, najlepiej obejrzeć w internecie filmik instruktażowy (warto
szukać pod hasłami: chunky blanket, chunky knit blanket, koc pleciony, koc z wełny czesankowej). Warto też zrobić kilka prób, np.
z resztek wełny czy przędzy, zanim zabierzemy się za „właściwy”,
pełnowymiarowy koc – wtedy będziemy mieć pewność, że nasze ręce
wyczarują dokładnie to, o co nam chodziło.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

Małe centrum dla Ukrainy
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza ukraińskie rodziny,
dzieci oraz młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu. W przestrzeni zabierzowskiego
centrum kultury zorganizowano wiele propozycji m.in. spotkania w kinie eSCek, warsztaty ceramiczne, zajęcia plastyczne i kulinarne. Dla najmłodszych przygotowano strefę wolnej zabawy.

Małe centrum dla Ukrainy będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00
do 13:00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy.

TRZEBINIA
CHRZANÓW
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU

www.MEBLEbenek.pl

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

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

NESI

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

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.

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.

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445
ZMIANA ADRESU

TRANSPORT OSÓB
Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
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

POCAHONTAS

Przedstawiamy śliczną sunię w typie owczarka niemieckiego, uroczą i kontaktową. Pocahontas jest
młodziutka, ma ok. 1,5 roku i waży 32 kg. Sunia jest bardzo pogodna, uwielbia zabawę, w szczególności bieganie za piłeczką. Ma dużo energii, dlatego szuka aktywnej nowej rodziny! Jest bardzo
wesoła, uwielbia kontakt z opiekunami i wszelkiego rodzaju pieszczoty. Gdyby jej rozmiar na to pozwalał, najchętniej wskoczyłaby każdemu na ręce. To naprawdę przeuroczy psiak, który potrzebuje
bliskości. Sunia otrzymała komplet szczepień, została odrobaczona, zabezpieczona przeciwko pasożytom zewnętrznym, zaczipowana i wykastrowana. Pocahontas ogólnie dogaduje się z innymi
pieskami, ale przed adopcją do domu, w którym mieszka inny pies, zalecamy wybrać się na wspólny
spacer. 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

KOTEK ZYGFRYDEK

Przedstawiamy kotka Zygfrydka, który trafił pod nasza opiekę po śmierci właściciela. Kotek jest
starszy, ma ponad 15 lat, waży 4 kg, jest dorodnym, pięknym, czystym zwierzaczkiem. Poinformowano nas, że kotek traci dom, bo nie korzysta z kuwety – U NAS KORZYSTA, załatwia się do
kuwety, nie sprawia żadnych problemów. Zygfrydek jest super miły i kochany. Dobrze reaguje
na inne kotki, jest bardzo przyjazny. Od chwili, gdy kotek trafił do nas, jest w strasznej depresji.
Nie może poradzić sobie z samotnością. Jest dokarmiany, sam nie chce jeść, czeka, aż ktoś będzie
blisko niego. Kiciuś ma wykonane dwukrotnie badania krwi. Jak na tak wiekowego kotka nie są one
najgorsze, wymaga wspomagania nerek, ale nie są one niewydolne. Kotek ma komplet szczepień,
jest pod opieką weterynaryjną. Został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i wykastrowany.
Największym złem, jakie można było wyrządzić Zygfrydkowi, było oddanie go do schroniska. Czy
znajdzie się ktoś, kto da mu dom na resztę jego dni? Bardzo prosimy o szansę i dobry dom dla naszego kochanego staruszka. Tel. 793 993 779.

KOTEK MIŚMIŚ

Przedstawiamy kotka Miśmisia, który trafił pod nasza opiekę prawdopodobnie po pogryzieniu
przez psy, jego stan był poważny, ale obecnie ma się znacznie lepiej. Miśmiś to kotek dorosły,
sporej wielkości, waży około 5 kg, ma 5-7 lat, choć ze względu na swoje przeżycia wygląda na
więcej. Miśmiś to uroczy kocurek, gdy opiekunowie tylko pojawią się w zasięgu jego wzroku, zaczyna radośnie mruczeć na ich widok! Kociak uwielbia pieszczoty, choć nie przepada za noszeniem
na rękach. Miśmiś jest czystym zwierzakiem, korzysta z kuwety i nie sprawia żadnych problemów.
Kotek otrzymał komplet szczepień, został odrobaczony i zabezpieczony przeciwko pasożytom zewnętrznym, a także zaczipowany i wykastrowany. Bardzo prosimy o dobry dom dla Miśmisia. Dużo
przeszedł. Teraz czas na prawdziwy i troskliwy dom. 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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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

