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TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję
z doświadczonym
trenerem!

Czasami każdy z nas potrzebuje wypoczynku i zmiany
otoczenia, by się „zresetować”, złapać oddech i utrzymać
równowagę. Nie zawsze jednak możemy pozwolić sobie
na długi urlop. Dobrym sposobem, który pozwoli oderwać
się od zawodowych obowiązków i codziennej rutyny jest
city break. O czym warto pamiętać przy jego organizacji?
czytaj dalej na str. 2

DO SPRZEDANIA W FILIPOWICACH:
• DOM ok. 200 m kw plus STODOŁA,
13 a DZIAŁKI BUDOWLANEJ
CENA: 405 tys. PLN.
• DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a
CENA: 120 TYS. PLN
położone w pięknym, spokojnym miejscu.
TEL. 696 595 118

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

natasha.baliy
baliy_n

City break – ciekawy pomysł
nie tylko na weekend

SALON MEBLOWY

(przy trasie 79)

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

baliy.natasha@gmail.com
WIĘCEJ NA STR. 2

PILNIE POSZUKUJEMY
niedużego MIESZKANIA
PARTER lub 1 PIĘTRO

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

(ewentualnie piętra wyższe, jeśli jest widna)
W KRZESZOWICACH, ZABIERZOWIE,
ALEKSANDROWICACH, SKALE,
OLKUSZU, SKAWINIE LUB KRAKOWIE

CENA ZAKUPU: DO 270 TYS. PLN
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!
INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:
696 595 118

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523
tel. 535-013-523

MYCIE PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH
Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

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:
• 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
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

City break – ciekawy pomysł nie tylko na weekend
City break to coraz bardziej popularny pomysł na spędzenie wolnego
weekendu lub po prostu krótkiego
urlopu. Takie kilkudniowe, aktywne zwiedzanie miasta, które
sobie wybierzemy za cel naszej
wycieczki, to doskonała szansa
na szybki wypoczynek w towarzystwie partnera, rodziny lub
znajomych, wspólne poznawanie
ciekawych miejsc, lokalnych rozrywek czy smakowanie regionalnych potraw.

– Wyjazdy w formule weekendowej
cieszą się coraz większą popularnością. Osoby, które wybierają
taką formę wypoczynku, coraz
częściej upatrują w niej element
dbania o work-life-balance. Takie
krótkie, ale częstsze wypady pomagają szybko złapać oddech,
oczyścić umysł i naładować życiowe akumulatory, pozwalając
małymi porcjami odkrywać, jak
fascynujący jest świat wokół nas.
Nic więc dziwnego, że coraz więcej
osób zmienia swoje spojrzenie na
urlop i zaczyna zarządzać nim
w taki sposób, by wypoczywać częściej niż tylko raz w roku – zauważa
Beatrice Bouchet, stojąca na czele
polskiego oddziału sieci hotelowej
B&B Hotels.
Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Celem wycieczki może być duża
europejska stolica, ale wcale nie
trzeba wyjeżdżać z kraju, aby
rozkoszować się urokliwymi
widokami, fantastycznymi zabytkami czy doświadczyć nowych
doznań, bo także polskie destynacje mają wiele do zaoferowania
turystom – od strony architektonicznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
a także kulinarnej.

Wzgórze Wawelskie, Sukiennice
czy Kościół Mariacki – to tylko
niektóre miejsca, którymi zachwycimy się w Krakowie. We
Wrocławiu na odkrycie czekają
największy w Polsce ogród zoologiczny z Afrykarium, tereny
rekreacyjne wokół Hali Stulecia z niezwykłym Ogrodem
Japońskim i fontanną multimedialną, przepiękny Rynek, klimatyczny Ostrów Tumski czy
Panorama Racławicka. Wiele do
zaoferowania ma również Warszawa – Trakt Królewski, Zamek
Królewski, Pałac Kultury i Nauki,
Muzeum Narodowe czy Centrum
Nauki Kopernik to początek
długiej listy miejsc wartych odwiedzenia w stolicy. Do Torunia
natomiast warto pojechać choćby
po to, by zobaczyć Zamek Krzyżacki, Rynek Staromiejski czy
Żywe Muzeum Piernika i przespacerować się Toruńskim Bulwarem Filadelfijskim. W Łodzi
koniecznie trzeba zobaczyć Manufakturę z przyległym Pałacem
Izraela Poznańskiego, nazywanym polskim Luwrem, liczne
murale czy ulicę Piotrkowską,
będącą najdłuższym deptakiem
w Polsce. Spodek, Nikiszowiec
i Muzeum Śląskie to dopiero początek tego, co mają nam do zaoferowania Katowice. W Rzeszowie
z kolei warto odwiedzić Zamek
i Letni Pałac Lubomirskich,
a w Nowym Targu – Rynek, jarmarki, Muzeum Podhalańskie czy
Muzeum Drukarstwa.
– Polskie miasta są prawdziwą
skarbnicą atrakcji. Każde ma
swoją historię, swoje tajemnice,
zabytki i niepowtarzalny klimat,
ale pamiętajmy, że także ich
okolice bardzo często obfitują
w niezwykłe miejsca, które warto

Uhonorowany
Małopolanin ze Lwowa

Adam Macedoński, artysta grafik, poeta, opozycjonista
w PRL, został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja
Dudę Orderem Orła Białego. Uroczystość miała miejsce
w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie. W wydarzeniu
uczestniczył marszałek Witold Kozłowski.

zobaczyć. To zatem nie tylko
dobry cel wycieczki, lecz także
świetna baza do zwiedzania
całego regionu – dodaje Beatrice
Bouchet.
Planowanie podstawą
udanego wyjazdu

Aby nasze zwiedzanie nie sprowadzało się wyłącznie do chaotycznego spacerowania, warto
wcześniej zastanowić się, jakie zabytki będziemy chcieli zobaczyć,
które miejsca odwiedzić. Planując
city break, poszukajmy również
informacji na temat lokalnych
przysmaków, które mogą nam
dostarczyć niezwykłych doznań
kulinarnych.
Aby jak najlepiej wykorzystać
k aż dą godzinę spędz oną
w odw iedzanej metropolii,
warto również przemyśleć,
gd z ie b ę d z iemy no c ow a ć .
Świetną propozycją na cit y
break są hotele w centrum miast.
– Dogodna lokalizacja obiektu
noclegowego zapewni nam łatwy
dostęp do miejskich atrakcji oraz
bogatej oferty kulinarnej czy rozrywkowej, dzięki czemu zyskamy

czas na zwiedzanie – podpowiada
Beatrice Bouchet.

Gdy już mamy wszystko zaplanowane, pozostaje nam tylko spakować bagaż. To również warto
zrobić z głową. Pamiętajmy, że
wyjeżdżamy dosłownie na kilka
dni, nie na dwa tygodnie czy
miesiąc. Przygotujmy się jednak
na różne scenariusze pogodowe.
City break to wycieczka nastawiona głównie na zwiedzanie
miasta i spacerowanie, dlatego
nie zapomnijmy zabrać ze sobą
wygodnych butów, z którymi będziemy mogli spokojnie wyruszyć
ku przygodzie.
v www.hotelbb.com
v www.facebook.com/
BB.Hotels.Polska

Adam Macedoński urodził się
w 1931 roku we Lwowie. Rok
po wybuchu II Wojny Światowej
wraz z rodziną opuścił Kresy
i udał się do Krakowa. Jako uczeń
liceum Witkowskiego uczestniczył
w krakowskich obchodach 3 Maja.
Wstąpił do Ruchu Oporu Armii
Krajowej. Represjonowany przez
Urząd Bezpieczeństwa (UB), wziął
udział w obronie krzyża w Nowej
Hucie w kwietniu 1960 roku. Jego
rysunki i wiersze publikowano
w „Dzienniku Polskim”, „Przekroju”, „Szpilkach” i „Tygodniku
Powszechnym”.
Od 1976 roku współpracował
z Komitetem Obrony Robotników
(KOR), uczestniczył w Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dwa lata później założył
Instytut Katyński, zaś pierwszego
września 1979 roku był sygnatariuszem deklaracji założycielskiej
Konfederacji Polski Niepodległej
(KPN).
Adam Macedoński jest znakom it y m pr z yk ładem wo-

jennych losów Polaków. Urodzony w Lwowie przed II Wojną
Światową, uciekł wraz z rodziną
przed sowieckimi represjami do
Krakowa. Jego powojenne losy
były nierozerwalnie związane
z wszystkimi ważnymi wydarzeniami w stolicy Małopolski
- przyznał marszałek Witold
Kozłowski.
Adam Macedoński pracował jako
grafik w „Przekroju”, był twórcą
Studia Folksongu, współzałożycielem Instytutu Katyńskiego.
W sierpniu 1980 roku Macedoński
uczestniczył w głodówce, wspierającej strajkujących stoczniowców.
W tym samym roku wstąpił do
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego (NSZZ)
„Solidarność”, zaś w grudniu 1981
roku został internowany.
Jest Honorowym Obywatelem
Miasta Krakowa.
v Biuro Prasowe UMWM

TRENUJ Z NATALIĄ!

natasha.baliy

Natalia Balii

baliy_n

• Trener personalny
• Instruktor programów grupowych
• 15 lat doświadczenia
• Certyfikowany specjalista:
• Trening funkcjonalny
• Programy mocy
• Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
• Mobilność funkcjonalna
• Trening cardio
• Rehabilitacja (mammoplastyka)
• Rozciąganie
• Szkolenia dla kobiet w ciąży
• Specjalista od żywienia
• Regulacja wagi
• Wychodzenie z depresji
• Programy naprawcze po COVID-19

TEL. 731 690 163

Ze mną uzyskasz ciekawe, produktywne i różnorodne
treningi połączone z urzekającymi emocjami!
Przekonaj się sam! Moim celem jest OSOBISTE PODEJŚCIE
do każdego, które pomoże Ci wybrać NAJBARDZIEJ
EFEKTYWNY PROGRAM SZKOLENIOWY DLA CIEBIE!
Zdrowie, wysportowanie, samodyscyplina i siła – to wszystko
zyskasz podczas ciężkiej i aktywnej pracy na moim treningu!
Gwarantuję!

Jeśli jesteś nastawiony na cel,
wytrwały i nie boisz się pracować nad sobą
- czekam na trening

baliy.natasha@gmail.com

Od Redakcji: Zachęcamy - popraw swoją kondycję z doświadczonym trenerem, poczuj się lepiej na wiosnę, a jednocześnie wspomóż
uchodźczynię z napadniętej przez Rosję Ukrainy! Natalia przebywa w Polsce z nastoletnimi córkami, jej mąż został w Ukrainie, by walczyć.
Natalia podejmuje różne prace dorywcze, ale marzy o pracy w swoim zawodzie, by móc nadal dzielić się doświadczeniem i pozytywną energią.
Polub Natalię na FB, śledź Instagram, przekaż znajomym!
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Krzeszowicki orienteering odhaczony!
W sobotę 14 maja 2022 odbył się marsz na orientację na terenie Zamku
Tenczyn w Rudnie. W marszu wzięło udział 170 zawodników. Przed rozpoczęciem marszu każdy z uczestników otrzymał instrukcję, gdzie szukać
swoich punktów kontrolnych.
Do uprzednio wybranej trasy
prz ygotowana by ła odpowiednia mapa. Zadaniem było
wykazanie się umiejętnością
czytania mapy, logicznego myślenia i pracy zespołowej.

Wśród z awod n i ków by ł y
również ,,świeżaki’’- osoby
które po raz pierwszy miały
styczność z taką formą spędzania swojego czasu wolnego.
Specjalnie dla takich osób
były przygotowane łatwiejsze
trasy: od początkującej, poprzez średniozaawansowaną
i zaawansowaną.
Każda z osób rewelacyjnie poradziła sobie w terenie i dotarła na metę, gdzie czekały
u p o m i n k i . Po g o d a b y ł a
piękna- słońce nie schodziło
z horyzontu!
Najważniejszy jest dreszczyk
emocji i dobra ry walizacja,
która dodawała chęci i zapału
do gry.

Sprawdź swoje umiejętności
poruszania w terenie i dołącz
do nas już dziś!
Więcej informacji na naszej
stronie: https://www.facebook.
com/orienteering.klub/events/

Projekt Krzeszowicki Orienteering jest realizowany przy
wsparciu finansowym Gminy
Krzeszowice.

v Agnieszka Rojek

Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna
zamku Tenczyn przygotowuje kolejne występy
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje że projekt "Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn" otrzymał w tym roku dotacje
na łączną kwotę 12 300 PLN.
Organizacja inscenizacji historycznych prezentowanych
od kilku lat przez członków stowarzyszenia będzie
w tym roku dofinansowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Gminę Krzeszowice oraz
Fundację New Era Art.
Kwoty przyznanych dotacji są następujące:

Województwo Małopolskie: 6000 PLN
Gmina Krzeszowice: 3800 PLN
Fundacja New Era Art: 2500 PLN
Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu, Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn przeprowadzi w tym roku 6 pokazów.

Odbędą się one na górnym dziedzińcu Tenczyna, w ich
trakcie odbędą się prelekcje na temat historii najcenniejszego zabytku ziemi krzeszowickiej, zaprezentowane
zostaną średniowieczne zwyczaje dworskie oraz przedstawiane będą średniowieczne tańce.

W związku z tym że pokazy Średniowiecznej grupy
rekonstrukcyjnej zamku Tenczyn obywać się będą pod
gołym niebem, organizowane one będą w pogodne,
ciepłe dni.

Ich terminy będą ustalane na podstawie prognoz pogody,
informacja o nich będzie publikowana z kilkudniowym
wyprzedzeniem na stronie www.ratujtenczyn.org.pl oraz
na stronie Zamek Tenczyn w Rudnie.
Maciej Stępowski

www.ratujtenczyn.org.pl/

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego im.
Moniki Swarowskiej – Walawskiej w Krzeszowicach coraz bliżej!
Vissi d'arte, vissi d'amore,
W dniach 16-24.07.2022, w Krzeszowicach odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego im. Moniki Swarowskiej
– Walawskiej. Po zeszłorocznym sukcesie, tegoroczna edycja będzie niosła za sobą kolejną dawkę artystycznych uniesień w wykonaniu
niezwykłych artystów takich jak Arnold Rutkowski, dr Katarzyna Haras, dr Jadwiga Postrożna, dr Monika Świostek, Dorota Dobrolińska-Struck, Edyta Piasecka, Julia Fercho, Piotr Należyty, dr hab. Stanisław Kierner, prof. Rafał Majzner czy Krzysztof Aureliusz Łuczyński.
Co więcej, wśród artystów zasiadających w jury konkursu wokalnego znajdą się także: prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski,
prof. dr hab. Agata Kobierska, prof. dr hab. Jacek Ozimkowski
czy też norweżka – Gjøril Songvoll.
Bogaty program solowych warsztatów mistrzowskich, a także
warsztatów zespołowych dostarczy nie tylko uczestnikom ale
i lokalnej społeczności wielu pięknych muzycznych chwil przy
dźwiękach najpiękniejszych arii operowych, pieśni a także
utworów sakralnych w wykonaniu solistów wraz z zespołem
wokalnym oraz orkiestrą.
Tuż przed Festiwalem odbędą się przesłuchania Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Państwowej Szkole Muzycznej
im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach (13-15.07.2022), do
którego w zeszłorocznej edycji przystąpiło ponad 160 uczestników,
a także warsztaty wokalne we współpracy ze Szkołą Podstawową
im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach.
W ramach projektu odbędą się również koncerty m.in.: na Zamku
w Rudnie, Klasztorze w Czernej, Krzeszowicach, Kościele w Kwaczale, czy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Podstawą projektu jest integracja, dlatego chcemy serdecznie Państwa zaprosić do
udziału w wydarzeniu, tj eliminacjach wokalnych on-line, konkursie
wokalnym, warsztatach mistrzowskich, warsztatach zespołowych
oraz integracji chóralnej.
Zapraszamy do śledzenia naszych stron www gdzie na bieżąco będą
publikowane informacje. Niezmiernie miło nam poinformować, iż
wydarzenie otrzymało patronat m.in. TVP KULTURA, TVP3
KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, Gwarka Małopolskiego czy
Magazynu Krzeszowickiego.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Scena Kultury
Wokalnej Śpiewanie bez Granic. Festiwal wyrósł na kanwie corocznie odbywających się warsztatów wokalnych w ramach polsko-norweskich integracji wokalnych Sang over Grenser.

Wydarzenia organizowane są we ścisłej współpracy z norweskim
stowarzyszeniem POLSK-NORSK KULTURFORENING
SAMHOLD. Cały projekt natomiast powstał dzięki licznym działaniom kulturalnym i ogromnemu zaangażowaniu tenczynianina
– Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego. Dzięki jego inicjatywie
Gmina Krzeszowice już od 2017 roku, każdego lipca przeradza się
w miejsce rozkwitu kulturalnego, licznych koncertów operowych
z udziałem niezwykłych solistów oraz zespołu wokalnego w którym
zaśpiewać może każdy – bez względu na wiek, doświadczenie muzyczne, narodowość, znajomość zapisu nutowego itd.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Festiwalu
jak również do dołączenia do zespołu wokalnego!
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:
www.monikavocalfestival.pl;
oraz do kontaktu mailowego
monikavocalfestival2022@gmail.com
v Autorzy zdjęć:
Małgorzata Winiarska, Marian Lewicki

4

Informacje, Reklamy
CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Hannah K.: Jedyna z archipelagu

Cussler C.: Królowa Celtów

Przed laty Nora Bridge porzuciła męża i córki.
Odniosła sukces jako autorka radiowego talk-show i ceniona felietonistka rubryki porad
w jednej z gazet. Ikona moralności, umie poradzić, jak utrzymać dobre stosunki rodzinne.
Ale sama nie potrafi przełamać jedenastoletniego milczenia i nawiązać kontaktu z młodszą
córką. Bolesne dzieje skomplikowanych relacji
matki i córki, opowieść o przeszłości, która je
dzieli, ale i o perspektywach na przyszłość.

Śmiertelne zatrucie wody i morderstwa naukowców ONZ w Salwadorze. Katastrofa tankowca w pobliżu Detroit. Atak na archeologów
prowadzących wykopaliska nad Nilem. Co łączy
te zbrodnie? Czy w starożytnej zagadce tkwi
klucz do uratowania przyszłości ludzkości?

Olejnik A.: Wianek z lawendy

Szaranowicz W.:
Szaranowicz. Życie z pasją

Czy miłości trzeba szukać, czy wystarczy
czekać, aż sama nas znajdzie?Nika opiekuje się
chorą matką i uważa, że jej szansa na szczęście
przepadła dawno temu. Inka została zdradzona,
ale nie zamierza poddać się tak łatwo. Jakub
snuje swoje marzenia o związku idealnym.
Ścieżki trojga przyjaciół ze szkolnej ławy
przetną się pewnego dnia - a ta odnaleziona
po latach przyjaźń na swój sposób odmieni
życie każdego z nich.

LEGENDA
O ZAMKU TENCZYN
Dawno, dawno temu, podczas zabawy, syn
pewnego kucharza Piotruś odkrył podziemne
przejście pod zamkiem. Piotruś ciągle odkrywał
nowe tunele, które prowadziły do różnych miejscowości w okolicy.

Pietrzyk A.: Las zaginionych
Trzy nastolatki wybierają się konno do Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Z przejażdżki wracają tylko dwie z nich. Roztrzęsione
siostry Małeckie nie mają pojęcia, dokąd pojechała ich przyjaciółka. Mijają kolejne dni, ale
dziewczyna nie daje znaku życia. Jakiś czas
później, w tej samej okolicy, znika kolejna
amazonka. Śledczy szukają w okolicznych
lasach śladów zaginionych... Ktoś wie więcej,
niż skłonny jest przyznać.

Na ich końcu znajdował dziwne błyszczące elementy. Gdy
składał je ze sobą, tworzyły układankę…
Niestety nie wiadomo z jakich przyczyn jego ojciec stracił
pracę i musieli opuścić zamek. Piotruś ukrył gdzieś układankę, ale nie zdążył jej dokończyć…
Legenda głosi, że układanka znajduje się gdzieś w podziemiach zamku Tenczyn. Może podczas remontu zamku
ktoś ją odkryje?

Coben H.: Mów mi Win t. 1
Poznajcie Wina, a w zasadzie Windsora
Horne’a Lockwooda III, dziedzica fortuny Lockwoodów, przyjaciela Myrona Bolitara, który
robi co chce, z kim chce i zawsze na własnych
zasadach. No chyba, że chodzi o jego rodzinę,
chociażby o ukochaną kuzynkę Patricię. Teraz
do rodziny Lockwoodów brudna przeszłość
puka do drzwi – skradzione obrazy, zaginiona
teczka, wspomnienie tragicznych wydarzeń. FBI
puka do drzwi, a Win nie będzie mógł odmówić
im wyjaśnień.

v Tekst: Franciszek Molski, kl. III c
Szkoła Podstawowa w Tenczynku
rok szk. 2017/2018
v Obraz namalowała: Ida Szklarczyk

Warsztaty terapeutyczne
dla kobiet z Ukrainy

Od 15 maja w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
odbywać się będą bezpłatne zajęcia adresowane dla ukraińskich kobiet,
które wyjechały ze swojej Ojczyzny z powodu wojny. Organizatorami zajęć
są Szpital i Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca.
Przygotowany został także
program dla dzieci powyżej
trzeciego roku życia. Zajęcia
odbywać się będą w poniedziałki i wtorki od 14.30 do
17.30. Oferujemy warsztaty
z ceramiki artystycznej (poniedziałki) oraz krawiectwa
artystycznego (wtorki). Po
k a ż dyc h z aję c iac h pa n ie
z Ukrainy będą mogły skorzystać z gr upy wsparcia.
W t ym czasie opiekę nad
dziećmi podejmą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zajęcia będą prowadzone do
27 lipca br. w budynku nr 14
przy głównym rondzie szpitala,
który znajduje się przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie.
Zapisy na pod numerem telefonu 608-690-281, liczba
miejsc jest ograniczona.

To już druga bardzo konkretna
oferta dla imigrantów wojennych z Ukrainy – pierwszą
jest dedykowana im poradnia
zdrowia psychicznego działająca w budynku 7B, gdzie
przyjmują lekarze mówiący po

ukraińsku. Jest ona skierowana
do osób, które w wyniku konieczności opuszczenia kraju
na skutek wojny mają problemy psychiczne, a także do
tych, które chcą w Polsce kontynuować leczenie związane
z zaburzeniami psychicznymi
i potrzebują konsultacji lekarskich czy recept na leki.

Poradnia czynna jest we wtorki
i czwartki od godz. 12.00 do
15.00, rejestracja pod numerem
telefonu 608-690-281 - po
polsku i po ukraińsku.

W szczerej rozmowie z córką jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych
polskich dziennikarzy sportowych opowiada
o swoim życiu i karierze dziennikarskiej,
o czarnogórskich korzeniach i dorastaniu na
powojennym Muranowie, o pracy w radiu i telewizji, zawodowych mistrzach i przyjaciołach,
godzeniu pracy z życiem osobistym.

Beatty R.:
Willa dziewczyna z Mrocznej Jamy
Czy Willa zdoła uchronić tych, których kocha?
Co czeka ostatnią czarownicę z klanu leśnych
ludzi? I czym są cieniste stwory niosące ze sobą
przeraźliwy chłód, zniszczenie, które pojawiły
się ostatnio w leśnych ostępach? Czy staną się
sprzymierzeńcem, czy wrogiem dziewczyny?
Zanurzcie się w pełną tajemnic i magii, baśniową opowieść o Willi, literackiej siostrze
Serafiny, która podbiła serca młodych i starszych czytelników na całym świecie.

Górska K.: W przedszkolu
Poczytaj o sympatycznym czerwonym samochodziku Franku i dowiedz się, jak bawił się
z dziećmi w przedszkolu. W książeczce oprócz
historyjki do czytania, znajdziesz zagadki,
quizy i łamigłówki.
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OPALANIE NATRYSKOWE
- PIĘKNA OPALENIZNA W 10 MINUT!
Szczególnie latem chcemy wyglądać pięknie i zdrowo. Pragniemy, aby nasza skóra była
delikatnie muśnięta słońcem. Opalanie na słońcu jednak okazuje się być bardzo niebezpieczne
dla skóry, ponieważ mogą pojawić się liczne przebarwienia oraz niepokojące znamiona!
Badania naukowe udowadniają, że powtarzane
wystawianie skóry na słońce, niesie wiele poważnych
zagrożeń. Ekspozycja na słońcu, powoduje szybkie
starzenie się skóry, może wywoływać podrażnienia,
alergie, brzydkie przebarwienia, a także nowotwory!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Opalanie natryskowe SunFX
to najzdrowsza i najbezpieczniejsza forma
nadawania skórze pięknego odcienia!
To usługa odpowiednia dla wszystkich, także tych, którzy
pragną cieszyć się zdrową opalenizną i źle reagują na promieniowanie UV, np. dla osób z jasną karnacją i alergiami. Opalanie
natryskowe metodą SunFX można wykonywać cały rok.

tel. 668-990-679

Sam zabieg opalania jest przyjemny, szybki i niezwykle higieniczny. Wykonywany jest na stojąco, w specjalnej kabinie SunFX, za
pomocą oryginalnego urządzenia. Odcień opalenizny dobierany
jest indywidualnie do karnacji klientki. Wszystkie preparaty używane podczas zabiegu są bezwonne, bez charakterystycznego zapachu
samoopalaczy. Nie zawierają alkoholu, perfum ani konserwantów. Są
bezwonne, dlatego usługa proponowana jest także kobietom w ciąży
oraz osobom z wrażliwą skórą czy bielactwem.
Przygotowanie do zabiegu
Dla doskonałego efektu zalecamy wcześniej wykonać depilację, peeling
oraz dobrze nawilżyć ciało. Opalenizna na przygotowanej w ten sposób
skórze jest trwała oraz idealnie równomierna.
Sama aplikacja płynu brązującego jest niezwykle szybka - trwa od 5-10
minut. W celu całkowitego wchłonięcia produktu, po nałożeniu preparatu, suszymy ciało specjalistyczną suszarką, w którą wyposażony jest
sprzęt do opalania SunFX.
Najlepsze pigmenty:
Płyny SunFX na których pracujemy, nie mają przykrych zapachów, więc
nie wymagają używania dodatkowych środków maskujących zapach,
które tak często występują w tańszych produktach.
Produkty do opalania SunFX są w 100% naturalne, wegańskie, nie testowane na zwierzętach. Składnik DHA używany w płynach SunFX stosowanych do zabiegu opalania posiada certyfikat Ecocert. Preparaty nie tylko
pięknie opalają, ale dzięki zawartości organicznych składników - takich
jak aloes, zielona herbata, naturalny kokos - doskonale nawilżają skórę :)

www.instytutelf.pl

Zapraszamy serdecznie. Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

„ŻÓŁTY" – idealny wybór na wiosnę

Żółty – kolor słońca, piasku, tulipanów i forsycji, który budzi same przyjemne skojarzenia. Energia i optymizm tej barwy
dochodzą do głosu także w modzie, wiodąc prym szczególnie w wiosennym i letnim okresie. Z czym nosić żółty? Odpowiedź
nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać, bo ten kolor ma wiele twarzy – kanarkowy, bananowy, szafranowy, miodowy
i wiele innych. Zacznijmy zatem od początku!
Zwracamy uwagę na żółty odcień w szafie zazwyczaj w okolicy
wiosny – jego radosna aura idealnie oddaje nastrój cieplejszych
dni, których w tym roku szczególnie nam brakuje. Podświadomie
chcemy przyciągnąć słońce, a żółty w stylizacjach może nam w tym
pomóc. Barwa jest wyrazista, dlatego już jej odrobina sprawia, że
stylizacja zyskuje to „coś”, a nasz „vibe” przestawia się z zimowego
na letni. Tylko co dalej? Z czym łączyć żółty?
Udane miksy

Pojedyncze elementy garderoby w słonecznym odcieniu mocno
zwracają na siebie uwagę i nieco przejmują kontrolę nad całością,
a co dopiero żółty total look. Dlatego, choć barwa jest optymistyczna, jej nadmiar może okazać się niezbyt trafiony, a stylizacja
– infantylna. Rozwiązanie? Miksowanie z głową!

– Żółty ma wiele odcieni, ale jeśli zależy nam na odrobinie słońca
w garderobie, to sięgamy chętnie po kanarkowy, bananowy,
słomkowy czy szalony neon. W każdym wydaniu barwa jest „charakterna” i dominująca, dlatego podstawową zasadą przy budowaniu stylizacji z jej użyciem jest zastosowanie spokojnego, stonowanego uzupełnienia. Najlepsze będą kolory bazowe – szarość,
popiel, biel, które idealnie zrównoważą całość i będą tworzyły
przyjemne dla oka zestawienie. Polecam połączenie żółtego z jeansem, który również nieco uspokoi krzykliwą barwę. Wiele osób
zastanawia się nad czernią – to również będzie dobry wybór, ale
musimy pamiętać, że kontrast będzie większy – mówi ekspertka
marki KiK i dodaje: jeśli lubimy żółty kolor, ale boimy się jej intensywności, możemy wybrać odzież w delikatne wzory – np. łączkę
– albo zastosować barwę jedynie w dodatkach – słomkowa torebka,
trampki czy okulary będą strzałem w dziesiątkę.
Do lata piechotą

Żółty to nie tylko sposób na wprowadzenie wiosennych akcentów
w stylizacjach. Równie dobrze (a może nawet lepiej) komponuje się
z letnimi outfitami, doskonale komponując się z opalenizną. Dlatego
warto rozważyć te elementy, bo mogą zostać z nami na dłużej!
– Przeglądając propozycje odzieżowe na przełom wiosny i lata
widać gołym okiem, że wiele wzorów, ale także fasonów jest niemal
skrojonych pod ten energetyczny kolor. Weźmy np. sukienki czy
bluzki z dekoltem w stylu hiszpańskim. Taka wariacja świetnie koresponduje z opaloną skórą ramion. Barwa świetnie wygląda także

na typowo wiosennych printach
– delikatnych stokrotkach czy
kompozycjach z owocami –
np. cytryną. Wybierając jeden
element garderoby w tym odcieniu i zestawiając go z bardziej uniwersalnym – jeansową
kataną, jasnymi cygaretkami
czy ołówkową, jasną spódnicą
– uzyskamy świeżą i promienną
stylizację – komentuje stylistka
marki KiK.
Na co dzień i od święta

Dzięki wielu odcieniom żółty
sprawdzi się w stylizacjach codziennych, jak i tych na bardziej
uroczyste spotkania. Co, z czym
połączyć, aby czuć się komfortowo i stylowo na spacerze oraz przyjęciu rodzinnym?

– Jeśli wybieramy się na zakupy, na kawę z koleżankami czy spacer
z rodziną po parku, wybierzmy jeden bazowy element w tym kolorze i dopasujmy do niego stonowaną resztę. Przykładowo do oversizowej, słomkowej bluzy czy dzianinowego kardigana w ciepłym
odcieniu będzie pasował jasny dół – jeansy lub spódniczka połączone z balerinami czy trampkami. Jeśli natomiast szykujemy się
na obiad z rodziną czy inną uroczystość, tutaj warto wybrać żółte,
eleganckie cygaretki z szarą, kraciastą marynarką i białym topem
lub słoneczną sukienkę, której dopełnieniem będą dodatki w uniwersalnych kolorach – szarości lub złamanej bieli. Możemy także
podejść do tematu z dystansem i wybrać jedynie barwne akcenty
do stroju – większe kolczyki, pasek lub torebkę – podsumowuje
stylistka KiK.
Żółty dobrze się nosi, jeśli wiemy, co założyć i w jakim odcieniu.
Pastelowy podkreśli urodę blondynek, złoto i ochronę pokochają
rudowłose, a miodowa barwa będzie świetnym dodatkiem dla pań
o typie chłodniejszego lata. Korzystajmy!
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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.

Tel. 662 313 940

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
Ponad 20 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów
TANIO
 Ryczałt
SZYBKO
SOLIDNIE
 Rejestry VAT
 ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu
działalności
ul. Króla Kaziemierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz
Tel. 32 754 56 70 • 511 458 062

Lekka kurtka – must have
dziecięcej garderoby na wiosnę
Wiosna to połączenie zimy i lata… czasem w ciągu jednego dnia. Dlatego o tej
porze roku lekka kurtka w dziecięcej garderobie to wręcz konieczność. Bez niej
„ogarnięcie” chłodnych poranków i powrotów z przedszkola czy szkoły w ciepłe
popołudnia naprawdę może dać się we znaki. Jakie okrycia wybrać i z czym je
połączyć? Już podpowiadamy!
Niezależnie od tego, w jakim
wieku jest nasze dziecko, lekka
kurtka to punkt obowiązkowy
wiosennej garderoby. Mimo
że zazwyczaj jest cienka (ruchliwe kilkulatki z pewnością
to docenią, bo daje większą
swobodę), to chroni od wiatru,
c h łodu, a nawet lek k iego
deszczu, o które nietrudno
w okresie wiosennym.

– Wybór prz ejściow ych
kurtek dla dzieci jest duży,
najczęściej jednak stawiamy
na klasykę – modele z kapturem, wykonane z nieprzem a k a l n y c h m a t e r i a ł ó w.
Nic dziwnego, bo to zawsze
dobra decyzja. Takie kurtki
doskona le sprawd z ają się
prz y deszczowej pogodzie
i są najbardziej praktyczne
– dziecko z łatwością może
je schować na przyk ład do
plecaka, kiedy temperatura
za oknem znacznie wzrośnie.
Jeśli jednak mamy budżet na
to, by sprawić naszemu maluchow i dw ie prz ejściowe
kur tk i, polecam rozejrzeć
się też za tak imi z polaru,
futerka czy „baranka” albo
innego miękkiego materiału.
Nie tylko dobrze grzeją, ale
też są przyjemne w dotyku,

co może mieć znaczenie, jeśli
nasz kilkulatek marudzi przy
ubieraniu się albo po prostu
lubi się stroić – podpowiada
ekspertka sieci sklepów KiK.
Mnogość dostępnych
w sklepach fasonów, kolorów
i materia łów, z któr ych są
w ykonane dziecięce kurtk i
przejściowe skłania do zastanowienia się nad tym, z czym
je łączyć, by dziecko nie tylko
miało zapewniony komfort,
ale i było zadowolone z tego,
jak się prezentuje.
– Kurtka przejściowa pasuje
w zasadzie do wszystkich codziennych ubrań. Oczywiście

te o bardziej sportowym wyglądzie będą się szczególnie
dobrze komponować z ubraniami w podobnym stylu, a ramoneski czy słodkie futerka
z np. równie uroczymi spódnicami, ale do jeansów czy
materiałowych spodni pasują
już oba warianty. By uniknąć
kolorystycznego miszmaszu,
polecam dobrać kolor kurtki
do czapki i/lub butów dziecka.
Dzięki temu niezależnie od
tego, w co danego dnia będzie
ubrana nasza pociecha, baza
będzie jednolita – zauważa
stylistka KiK.

Czasem, kiedy jest wyjątkowo
zimno, lekka kurtka może nie
w ystarczyć. W takim przypadku bardzo wygodnym uzupełnieniem jest bezrękawnik.
Daje dziecku większą swobodę
ruchów i dzięk i niemu nie
t r z e b a si ę g a ć p o z i mow ą
kur tkę, która zaz w yczaj
i tak jest zbyt gruba nawet na
chłodniejsze wiosenne dni.

Kolejny nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty
Już dziś rusza czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki pomocy Województwa aż 780 małopolskich
rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani.
Rodziców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do zatrudnienia niani zapraszamy do wzięcia udziału w naborze.
Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla małopolskich rodzin i pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków
zawodowych z życiem rodzinnym. Realizatorem tego zadania jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. To działanie
wpisuje się w Małopolską Tarczę Humanitarną, a zatem z dofinansowania mogą skorzystać również imigranci wojenni z Ukrainy – mówi
marszałek Witold Kozłowski.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku
do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać
pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego
i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania
mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest odpowiedzią na
potrzeby rodzin z małymi dziećmi. Zapewnia możliwość godzenia
życia prywatnego z zawodowym, a poprzez dofinansowanie do opieki
nad dziećmi zmniejsza bariery związane z powrotem na rynek pracy
- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice: pozostający bez pracy,
przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym, mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3, z niepełnosprawnościami, mający pod
opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3, samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na
rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.).
Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady,
posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby czynnie pracującej oraz
zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022 r.
Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r.: 2 150 zł/m-c - wsparcie podstawowe lub
3 010 zł/m-c - wsparcie podwyższone: dla rodzin znajdujących się
w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie

grantowym „Małopolska Niania
2.0” – nabór 2022; dla Obywateli
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje się za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Wsparcie będzie
można otrzymywać przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na
dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od
13 maja 2022 r. do 30 maja 2022
r. do godz. 16.00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru
wniosków przekroczy 500, nabór
do Projektu zostanie zakończony
(zamknięty) przed ww. terminem.
W takim przypadku wnioski
przekraczające powyższy pułap
nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz
z załącznikami należy przekazać: pocztą elektroniczną na adres
Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.
pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz
załączników lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS) lub osobiście – w siedzibie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska
32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00. W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje
się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku
o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:
pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel.
698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23 w godzinach 12.00-16.00
w dni robocze od poniedziałku do piątku, kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel.
698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie
zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze w języku
ukraińskim dostępne jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce:
„Małopolska Niania 2.0”.
v UMWM
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Wystawa Przemka Krzakiewicza
„Niepokój / Regeneracja”
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę Przemka Krzakiewicza „Niepokój / Regeneracja”. Wernisaż: 20
maja 2022, godz. 19.00. Wystawa została przygotowana przez mieszkającego w Krzeszowicach artystę Przemka Krzakiewicza. Bezpośrednio
wpłynęły na nią aktualne wydarzenia na świecie.
„To miała być zupełnie inna
w ystawa, opt y mist yczna
i pełna nadziei wizualna opowieść o dawnej polskiej kult u r z e u z d r o w i s k o w e j. Po
ponad dwóch latach pandemii
symboliczna regeneracja miała
wyznaczyć początek nowego
etapu. 24 lutego Rosja najechała Ukrainę i tego dnia
wszystko się zmieniło” – wyjaśnia fotograf.
Projekt koncentr uje się na
s y t uac ji uc hod ź ców pr z yjeżdzających do Polski. Fotografowane przez Przemka
Krzakiewicza hale pomocowe
d l a posz u k ując yc h sc h ronienia ukazują rozmiar tragedii, jaka spotkała naszych
sąsiadów, oraz skalę pomocy
humanitarnej niesionej przez
wolontariuszy.

Traumatyczne wydarzenia zza
wschodniej granicy potęgują
napięcia, które artysta stara
się rozładować poprzez osobistą ref leksję zawartą z kolei
w fotograf iach z rodzinnych
stron – miejsca najbardziej
mu blisk iego. Autor skupił
się na motywach wizualnych
przestrzeni miejskiej dawnego
uzdrowiska w Krzeszowicach.
Z djęcia z osta ły w ykona ne
aparatem Voigtländer Bessa
RF z 1939 roku.

W konsekwencji złowrogich
zdarzeń nawarst wia się
w społeczeństwie niepokój –
atmosfera zagrożenia, która
domaga się przepracowania
traumatycznych doświadczeń,
prowadzącego do uzdrowienia
– regeneracji. W t ym kontekście ujawnia się symboliczna rola zdroju jako miejsca
regeneracji zdrowotnej oraz
emocjona lnej, prz y jaznego
i bezpiecznego.

X-CHANGE culture-science
oraz Ministerst wa Kultur y
i Dziedzictwa Narodowego.
Dwukrotnie nagrodzony przez
„K rakowsk i Sa lon Szt uk i ”
(2018, 2020).

O artyście:

Prz emek K rza k iew icz pochodzi z Krzeszowic. Debiutował w 1992 roku na łamach
„Tygodnika Powszechnego”.
Studiował fotografię w Szkole
Filmowej w Łodzi (PWSF TviT). W jego projektach
uwagę z w racają przede
wszystkim wnik liwa obserwacja socjologiczna oraz umiejętność wyrazistego portretowania przedstawicieli grup
społecznych doświadczających
przemian gospodarczych, obyczajowych czy kulturowych.
W swojej pracy wykorzystuje
teorie naukowe, często niesprawdzone lub nietraf ione.
Łączy różne dyscypliny artystyczne, odnosząc się do fotografii jako narzędzia i medium
sztuki. Był stypendystą Miasta
Krakowa, austriackiej fundacji

__

Organizator / miejsce wystawy:
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego
1, www.ckiskrzeszowice.pl
Partner:
Okręg Krakowski Związku
Polskich Artystów
Fotografików

Patronat honorowy:
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Patronat medialny:
Radio Kraków

Wernisaż:
20 maja 2022, godz. 19.00
Wystawa czynna do:
29 lipca 2022
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KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z kukurydzy
– pyszny przepis!

Zupa krem z kukurydzy, chodziła za mną od jakiegoś czasu.
Zobaczyłam kukurydzę na placu i kupiłam i tak powstała ta
zupa, na zupełnym spontanie :) Pyszna, trochę kremowa,
aczkolwiek nie do końca, bo nie do końca ją zmiksowałam.

MAZUREK CZEKOLADOWY
Składniki:
• 200 g mąki pszennej
• 150 g masła
• 100 g mielonych
orzechów laskowych
lub włoskich
• 70 g cukru
• 1 jajko
• Szczypta soli
Nadzienie:
• 100 g gorzkiej
czekolady
• 150 g powideł
śliwkowych
• 200 g mlecznej
czekolady
• 150 ml śmietany
kremówki 30%
• Dodatkowo orzechy do
dekoracji

WYKONANIE
Składniki ciasta wymieszaj,
uformuj kulkę i w łóż do
schłodzenia do lodówki na
1 godzinę.
Ciasto rozwałkuj na prostokąt 20 x 30 cm i przełóż
do formy. Przy brzegach
na leż y ut worz yć w y ż sz y
rant, ciasto nakłuj widelcem
i ponownie włóż do lodówki
na 20 minut. Rozgrzej piekarnik do temperatury 170
stopni Celsjusza.
Włóż formę z ciastem do
pieca i piecz przez około
35 – 40 minut. Na wystudzonym cieście rozprowadź
powidła śliwkowe. Śmieta n k ę u m ie ś ć w g a r n k u
i podg r z ej. Drobno posiek aną cz ekoladę dodaj

do śmietanki i jak zacznie
się rozpuszczać wymieszaj.
Rozpuszczoną czekoladę
ze śmietanką wylej na powidła śliwkowe. Udekoruj
orzechami.

v Autor przepisu i zdjęcia:
Dwór Korona Karkonoszy
www.dwor-korona.pl

Zupa krem z kukurydzy:
• 4 kolby kukurydzy
(może być mrożona)
• 2 ziemniaki
• 2 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• łyżeczka (mała) chilli
• pietruszka natka do
posypania
• 2 łyżki masła
klarowanego
Kukurydzę surową pozbawiłam ziaren za pomocą noża
(stawiamy kolbę w pionie
i ścinamy ziarno ).
Warzywa obieramy i kroimy
w małe kawałki, w garnku
rozgrzewamy masło i obsmażamy na nim warzywa,
po chwili dodajemy ziarna
kukurydzy i razem wszystko
przesmażamy.
Dodajemy wodę (u mnie
tyle, aby zakryć warzywa),
dodajemy połowę chi l i
Zup ę m i k sujemy w ta k i P y s z n a s ło d k o – o s t r a ,
i got ujemy do mięk kości
stopniu w jakim chcemy, do- rewelacja!
warzyw.
prawiamy i podajemy.

Ulla Pałka

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

Smacznie, zdrowo, kolorowo – jedzenie warzyw nie musi być nudne!
Wszyscy zgodnie przekonują, aby jeść dużo warzyw – w końcu to samo zdrowie! Mają mnóstwo witamin, dostarczają niezbędne
białko, regulują pracę układu trawiennego i mają niską kaloryczność. Jednak dla niektórych, szczególnie tych najmłodszych,
to jedynie zbędny dodatek do posiłku, a lista ich zalet nie jest wystarczającą motywacją, aby zacząć je jeść. Jak odczarować
mit „nijakich” warzyw i zachęcić dzieci do ich jedzenia? Najlepiej zacząć wiosną!
Dlaczego właśnie wtedy? Według jednej z teorii powinniśmy odżywiać
się zgodnie z cyklami pór roku i korzystać z tego, co natura „wyprodukowała” w danym czasie. Wiosną dostęp do świeżych warzyw jest
najłatwiejszy – bez trudu znajdziemy na targu nowalijki – rzodkiewkę,
szczypiorek czy botwinkę, sałatę czy ogórki szklarniowe. Dodatkowo
po zimie jesteśmy zmęczeni ciężkim, tłustym jedzeniem i mamy ochotę
na lżejsze potrawy. Dlatego warto pójść za ciosem i wykorzystać ten
czas na małe roszady w codziennym jadłospisie.
Czy jedna marchewka dziennie wystarczy?

Pewnie każdy z nas słyszał o tym, że powinniśmy jeść minimum 5
porcji warzyw i owoców dziennie, z przewagą tych pierwszych, najlepiej w wersji surowej. I właśnie ta ilość niektórych paraliżuje, bo 5
porcji brzmi solidnie. W rzeczywistości to jednak ok. 400 gramów,
czyli całkiem niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że średniej wielkości banan czy pomidor zaspokaja ¼ tej przepisowej ilości. Jak zatem
włączyć je do diety, aby obsesyjnie nie sprawdzać, czy to już 5 zalecanych porcji czy też nie?

– Coraz więcej osób chce odżywiać się zdrowiej lub zachęcić do tego
swoją rodzinę, a świeże, wiosenne warzywa zdecydowanie nam to
ułatwiają. Najlepiej wdrożyć metodę małych kroków i wybierać te,
których smak lubimy. Przyniesie to lepsze efekty niż zmuszanie się do
chrupania marchewek czy słupków selera naciowego, którego do tej
pory nie darzyliśmy sympatią. Na szczęście pula dostępnych warzyw
i owoców jest naprawdę spora, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Starajmy się włączać warzywa do różnych posiłków – np. kanapki do
szkoły wypełnijmy nie tylko serem i wędliną, ale także zielonymi talarkami, do obiadu dodajmy surówkę, a na kolację zaserwujmy koktajl
ze szpinakiem lub szklankę soku. W ten sposób powoli przyzwyczaimy
się do warzyw, a te zagoszczą na stałe w naszym jadłospisie – radzi
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.
Patent na nieprzekonanych

Zachęcenie do jedzenia warzyw wcale nie jest takie trudne, o ile podejdzie się do tego w sprytny sposób. Pamiętajmy, że liczy się forma ich
podania, a także apetyczny wygląd. Przykładowo – szpinak dla wielu
osób to koszmar z dzieciństwa, podczas gdy to zielone warzywo jest nie
tylko zdrowe, ale i smaczne. W myśl metody małych kroków, zacznijmy
go stosować jako dodatek – do koktajlu, sałatki z kurczakiem czy wytrawnej tarty. W podobny sposób możemy przemycać do różnych dań
czy przekąsek inne, „problematyczne”, produkty – jako składniki zup,
jajecznicy, gulaszu, tarty, sałatki czy pasty kanapkowej.

– Pamiętajmy także o przemycaniu warzyw w drugich śniadaniach i przekąskach na wynos.
Tu jednak równie ważne, co sama
przekąska może być jej opakowanie. Co to oznacza w praktyce?
Drugie śniadanie można zapakować w klasyczne, foliowe, woreczki albo papierowe torebki, ale
jeśli chodzi o przekąski złożone
z wielu warzyw, to warto rozważyć
woreczki ze struną. Warzywa
i owoce, choć są zdrowe i pyszne,
to jedzone poza domem bywają
też problematyczne, bo puszczają
wodę, która może zabrudzić pozostałe elementy tornistra czy
torebki. Dlatego warto postawić
na szczelne woreczki strunowe.
W naszej ofercie zostały one dodatkowo ozdobione wizerunkiem
zwierząt z angielskimi podpisami,
dzięki czemu już samo opakowanie uatrakcyjnia zdrowe przekąski, zaś woreczki są tak zaprojektowane, by pomieścić kanapki,
cząstki warzyw czy suszone owoce – mówi Marta Krokowicz, Brand
Manager marki Paclan.
Na co dzień, nie tylko od święta

5 porcji warzyw to codzienna dawka zdrowia, dlatego nie warto czekać
z takim posiłkiem do weekendu, kiedy mamy czas poszaleć w kuchni.
Postawmy na prostotę – wzbogaćmy dziecięce kanapki warzywnymi
składnikami, pakując je w kolorowe woreczki, zjedzmy na lunch w pracy
sałatkę z nowalijek, a na kolację zaserwujmy szakszukę z pomidorami
albo tartę ze szpinakiem. Dzięki temu nie tylko udowodnimy sobie
i domownikom, że jedzenie warzyw nie musi być nudne, ale też wzbogacimy codzienną dietę o zdrowe składniki. To łatwiejsze (i smaczniejsze) niż się wydaje!
v www.paclan.pl
https://www.facebook.com/paclanpl/
https://www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl
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Mężczyźni, którzy są chłopcami
Dużą popularnością cieszą się ostatnio tzw. Kręgi męskie. To grupy luźno
związanych mężczyzn spotykających się cyklicznie, by porozmawiać pod
okiem przygotowanego moderatora o męskich sprawach. Najczęściej
tematy są bardzo życiowe i psychologiczne, ponieważ uczęszczający
tam mężczyźni w jakiś sposób w życiu się pogubili.
Szukają towarzyszy do rozmów
i wsparcia w rozwiązywaniu
swoich problemów. Być może
kiedyś dla mężczyzny kimś
ta k im by ł jego ojciec lub
dziadek. Niestety, dzisiejsi
20-to, 30-to, 40-to, 50-latkowie nie mają doświadczenia
męskiej inicjacji odbywającej się
w towarzystwie starszego mężczyzny, który byłby dla nich
autorytetem i któremu można
zaufać.

Coraz częściej do gabinetów
psychoterapeutycznych traf iają mężczyźni, którzy nie
wiedzą, k im są. Nie są to
m łodzi ch łopc y, a le dość
często mężczyźni, którzy dokonali już ważnych życiowych
wyborów. Czy świadomie? to już inna sprawa. Problem
polega na tym, że nie czują się
męscy. Tzw. Piotrusie Panowie.
Mężczyźni, którzy pozostają
chłopcami. I nie chodzi o to,
że odbiegają od lansowanego
współcześnie przez media super
wypielęgnowanego mężczyzny.
Wprost przeciwnie – czasami
są naprawdę zadbani i w ysportowani. Jednak nie mogą
całkiem zidentyfikować się ze
swoją płcią. Jakby do pełnego
poczucia męskości czegoś im
brakowało. Często też brakuje
im decyzyjności i brania odpowiedzialności za siebie i innych.
Historie tych mężczyzn są
przeróżne. Pochodzą z domów,

gdzie był alkohol, albo byli wychowywani tylko przez matkę,
bo ojca nigdy w ich życiu nie
było. Miewają również doświadczenie ojca, który był,
ale t ysiące k ilometrów od
domu, zarabiał kasę i od czasu
do czasu przypominał sobie,
że miał dzieci. Albo rodziny,
gdzie mężczyźni wycofani byli
emocjonalnie i ciężko było
z takim ojcem zbudować relację. Także ogromna ilość
domów, w których nie potrafiono panować nad złością i to
ojciec właśnie był tym, który
krzyczał i bił.
Kryzys męskości. Można zastanawiać się, skąd się wziął
i dokąd współczesnych mężczyzn zaprowadzi. Nie oszukujmy się, że te mechanizmy
społeczne nie wpływaj również
na kobiety. A nawet według

pewnych teorii, to właśnie
rozwijający się feminizm miał
doprowadzić do tego, że mężczyźni obecnie czują się słabi.

Ciężko weryfikować. Najważniejsze, że coraz więcej mężczyzn przyznaje się do swojego
kr yzysu i chcą to zmienić.
Szukają i udaje im się angażować w typowo męskie inicjatywy. Choć to ciężka praca
z czasem zauważają, że mężnieją. Nie tylko fizycznie...
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

WAUNT - HYBRYDOWA PIELĘGNACJA
Oriflame wprowadziło nową serię kosmetyków wegańskich WAUNT - jest to marka
hybrydowa łącząca pielęgnację z efektem makijażu. Hybrydowe, wegańskie formuły
zapewniają skuteczną pielęgnację cery i efekty inspirowane makijażem. Starannie dobrane
naturalne składniki, unikalne technologie sprawiają, że cera wygląda pięknie i świeżo. Może
masz ochotę na rozświetlenie, a może po prostu szukasz produktów, które nadadzą Ci świeży,
naturalny wygląd?
W tej chwili są dostępne:
• oczyszczające masło do twarzy Waunt Wyższy Poziom,
• kojąca mgiełka - balsam Waunt Gładka Buzia,
• rozgrzewająca maseczka do twarzy Waunt Misja Czystość,
• rozjaśniający krem pod oczy Waunt No Jasne,
• intensywnie nawilżający krem - żel do twarzy Waunt Wodna Bomba,
• rozświetlający retuszer Waunt Piękność Dnia.
Wszystkie te produkty możecie przetestować i zamówić w naszych biurach.
A już w kolejnym katalogu więcej produktów WAUNT - 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.
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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: 750 tys. PLN.

tel. 696 595 118

SKUP AUT
do

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł
Michalina Kotyza – BKS SMOK ZABIERZÓW
wygrywa turniej bokserski w Zinnowitz

Kontakt: 604

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

Zawodniczka BKS SMOK ZABIERZÓW Michalina Kotyza wygrała wszystkie trzy walki
w międzynarodowym turnieju boksu olimpijskiego w Zinnowitz (Niemcy) i zajęła
I miejsce w kategorii wagowej 60 kg. młodziczki (13-14 lat).
Michalina Kotyza reprezentuje barwy Polski pod wodzą
trener kadry narodowej Pani Karoliny Koszewskiej, utytułowanej byłej zawodniczki w boksie olimpijskim.
Zwycięskie walki w reprezentacji są dobrym prognostykiem
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Młodzików
w boksie Olimpijskim, które odbędą się w sierpniu br.
w Erzurum (Turcja).
Gratulujemy wygranych walk oraz życzymy kolejnych sukcesów w pięściarskich zmaganiach!
•
•
•
•
•
•

DZIĘKUJEMY:

Gmina Zabierzów
Centrum Boksu i Kickboxingu Zabierzów
TECNOS
Ready4Fight
Makaron Wielicki
Justyna Siuta – Mobilny Gabinet Masażu
v Tekst i zdjęcia: Grzegorz Zbroja
– trener BKS SMOK ZABIERZÓW im. Andrzeja Firsta
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W końcu przyszła wiosna!

Wraz z wiosną dużo kurzu i póki co ten stan rzeczy się nie zmienia, słońce świeci coraz mocniej i
coraz dłużej, a niebo skąpi suchej ziemi kropli deszczu. Powoduje to sporą uciążliwość dla samochodów jadących w kolumnie, gdyż wszyscy w niej jadący - poza prowadzącym - jadą jak we mgle
i oddychają sproszkowanym błotem.
Stanowczo wolimy to błoto we właściwej – mokrej wersji. Jako
wieloletni miłośnicy offroadu, mamy pełną świadomość, że kurz
jest też (a raczej szczególnie) uciążliwy dla mieszkańców miejscowości, które czasami przecinamy nie korzystając z dróg asfaltowych. Dlatego też znając takie miejsca, wjeżdżając do miejscowości zwalniamy, aby zminimalizować swoją uciążliwość.
O to samo prosimy wszystkich poruszających się wozami 4x4,
quadami, szczególnie w kolumnach, aby również dla naszego
wspólnego dobra dbać o dobry wizerunek środowiska.
Ostatnie tygodnie minęły nam na organizacji imprez kameralnych, mieliśmy przyjemność organizować Wieczór Panieński
oraz wyjazdy Urodzinowe. Imprezy udane na 120%, oczywiście
nie zmieściliśmy się w założonym czasie, co zarówno dla organizujących jak i dla uczestników było zdecydowanie wartością
dodaną :)
Całkowicie inne podejście do organizacji wyjazdów, pokazało jak
wiele i jak niewiele kilometrów można przejechać w tym samym
czasie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że tam gdzie przejechaliśmy, dystans był można by powiedzieć wprost proporcjonalny
do głębokości wklejenia samochodów.
O ile to były kameralne imprezy, na pewno kameralny nie będzie kolejny Dzień Dziecka, który będziemy współtworzyć. Już
w sobotę 4 czerwca w Bydlinie po raz kolejny będziemy wozić
Dzieciaki pokazując im offroad w pigułce :) Emocji zapewne nie
zabraknie, gdyż mamy tutaj krótką, ale bardzo treściwą trasę! Do
zobaczenia!

tel. 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Nowi Terytorialsi dołączyli do 11MBOT

W piątek 6 maja 2022 r. odbyło się wcielenie 180 żołnierzy do terytorialnej służby wojskowej w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
Nowo wcieleni, którzy są żołnierzami rezerwy i składali przysięgę, przejdą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które ma na celu odświeżenie
nabytych umiejętności i zapoznania się ze specyfiką działania w Wojskach Obrony Terytorialnej. Natomiast żołnierze, którzy nie posiadają
przeszkolenia wojskowego będą realizować 16-dniowe szkolenie podstawowe.
Nabywać będą umiejętności żołnierskich z zakresu: regulaminów,
taktyki, topografii, ratownictwa pola walki i strzelectwa. Po pozytywnym zaliczeniu pętli taktycznej, złożą uroczystą przysięgę
wojskową, która odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 r. o godz.
11:00 na Rynku w Olkuszu podczas uroczystego Święta 11 Małopolskiej Brygady OT w trakcie którego będzie można zapoznać
się ze sprzętem wojskowym.

Nowo wcieleni żołnierze zasilą pododdziały 11MBOT w skład
w której wchodzą: 111blp z podkrakowskiej Rząski, 112blp
z Oświęcimia oraz nowoutworzonych 113blp z Tarnowa oraz
114blp z Limanowej.
Najbliższe wcielenie ochotników na szkolenie podstawowe i wyrównawcze w 11MBOT odbędzie się 25 czerwca w ramach akcji
„Wakacje z 11MBOT”. Zapraszamy na nie przede wszystkim studentów, maturzystów, pełnoletnich uczniów szkół średnich, nauczycieli oraz osoby, które chcą spróbować swoich sił w mundurze.
Przysięga odbędzie się 10 lipca.
Jak zostać małopolskim terytorialsem ?

Skorzystaj z pomocy dedykowanego rekrutera z Twojego powiatu.
Dane kontaktowe znajdziesz na stronie
https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Możesz też złożyć wniosek w najbliższym
Wojskowym Centrum Rekrutacji WCR (dawniej WKU)
lub poprzez platformę internetową ePUAP.

kpr. Michał GĄSTOŁ
Technik - Kompania Dowodzenia
Zespół Prasowy
30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska 2
tel.: +48 261 133 209
michal.gastol@wot.ron.mil.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

Mniej znaczy więcej. O wyższości dywaników nad dywanami
Dywaniki ocieplają – dosłownie i w przenośni – wnętrze, dodają mu przytulności, stylu czy koloru i wszędzie pasują – od łazienki,
przez sypialnię, aż po taras czy ogród. Dodatkowo w przeciwieństwie do pełnowymiarowych dywanów są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości! Dlaczego nie powinniśmy zapominać o dywanikach w aranżacji wnętrz i na które z nich warto postawić do
danego pomieszczenia? Już wyjaśniamy.
Można je prać w domowej pralce, a w razie potrzeby błyskawicznie
odkurzyć czy wytrzepać nad wanną lub na balkonie. Równie łatwo
zmienić ich miejsce, jeśli stwierdzimy, że dywanik wolimy jednak
bliżej łóżka, dalej od sofy czy pod stolikiem, a nie obok niego.
Dywaniki, bo o nich mowa, to naprawdę ogromna wygoda dla
wszystkich zapracowanych, mieszkających z dziećmi czy domowymi
zwierzakami oraz każdego, kto nie lubi poświęcać zbyt wiele czasu
na żmudne czyszczenie, odkurzanie i trzepanie ciężkich, nieporęcznych dywanów.
Zalety, zalety i jeszcze więcej zalet

– Kiedyś trudno było znaleźć mieszkanie bez dywanu. Potem przyszedł czas wnętrzarskich rewolucji i oczyszczanie aranżacji ze
wszystkich ciężkich, wzorzystych tkanin, które nie tylko przytłaczały wnętrza, ale i gromadziły w sobie kurz i wszystkie nieczystości z powietrza. Dzisiaj możemy zaobserwować pewien renesans
dywanów, ale w zupełnie innej formie niż jeszcze kilkadziesiąt lat
temu – opowiada ekspertka sieci sklepów KiK i dodaje: obecnie
mamy ogromny wybór nie tylko wzorów, ale i rozmiarów. Dziś
dywan to nie tylko ogromna, pstrokata tkanina, którą ciężko samodzielnie utrzymać w czystości, ale także te przytulne, nieduże
chodniczki albo bawełniane, lekkie dywany, które możemy włożyć
do pralki. Warto mieć to na uwadze, szczególnie jeśli do tej pory
byliśmy sceptycznie nastawieni do tego elementu dekoracyjnego.
Poza tym, cena mniejszych dywaników jest znacznie korzystniejsza
niż w przypadku pełnowymiarowych dywanów, a ich transport
i sam proces rozkładania – prostszy.

Znając już „techniczne” zalety dywaników, wróćmy do najważniejszego pytania – dlaczego z wnętrzarskiego punktu widzenia warto
rozważyć udekorowanie naszego lokum dywanikami, skoro już
przyzwyczailiśmy się do „gołych” podłóg? Mała rzecz, duży efekt
We wnętrzarstwie zarówno dywany, jak i dywaniki pełnią nie tylko
funkcję „ocieplaczy” dla stóp. – Wszelkie materiały w pomieszczeniach sprawiają, że dźwięki są lepiej pochłaniane, a to ma niebagatelny wpływ na atmosferę, a nawet samopoczucie. Dzięki nim
wnętrza są po prostu bardziej przytulne i przyjazne – tłumaczy
dekoratorka wnętrz, związana z marką KiK. Inna zaleta tkanin
na podłogach ma znaczenie zarówno w niewielkich wnętrzach,
w których nierzadko jedno pomieszczenie pełni kilka funkcji, jak
i tych naprawdę dużych. O co chodzi? Dywaniki są wręcz stworzone do tego, by wizualnie wyodrębniać z ich pomocą przestrzeń.

Wąski i długi chodnik pod zlewem w kuchni to nie tylko praktyczne rozwiązanie. Pomaga też oddzielić tę „roboczą” część od
reszty pomieszczenia. Tak samo zadziała dywanik w okolicy sofy
i stolika kawowego czy pod fotelami umiejscowionymi przy regale
z książkami.

– Z uwagi na niską cenę i łatwość w przechowywaniu, możemy
mieć kilka dywaników, które będą „wędrować” między pomieszczeniami albo będziemy je zmieniać np. w zależności od pory roku.
Przykładowo dywanik wykonany ze sztucznego futerka to idealne
rozwiązanie na zimę, bo nie tylko wizualnie otuli nasze wnętrze
od chłodu, ale i realnie zagrzeje nasze stopy w okolicach fotela
lub łóżka. Na lato zaś w tym samym wnętrzu dużo lepiej odnajdą
się dywany tkane na płasko – bawełniane lub z naturalnych traw,
które wprowadzą do pomieszczenia nieco wakacyjnego klimatu
boho – radzi ekspertka sieci sklepów KiK.
Dywanik (także) do łazienki

A co z łazienką? Wiele osób rezygnuje z dywanika w tym pomieszczeniu, np. z obawy, że pomniejszy optycznie i tak już malutką

łazienkę w bloku albo będzie niehigieniczny w wilgotnym środowisku. Tymczasem, jeśli wybierzemy taki, który jest wykonany
z odpowiednich materiałów, nie musimy się co martwić o higienę.
Jeśli zaś obawiamy się „pomniejszenia”, warto zastosować sprawdzony patent i po prostu wybrać taki kolor, w jakim mamy podłogę
– dywanik będzie niemal niewidoczny, za to podziękujemy sobie,
gdy będziemy wychodzić spod prysznica albo niewyspani szorować
zęby podczas zimnego poranka. Dywanik w tych samych kolorach
albo odcieniach czy stylu, co ręczniki to też sposób szybką metamorfozę tego pomieszczenia.
Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że dywaniki mają długą listę
zalet. Pozostaje tylko ostatnie pytanie – na jaki dywanik Ty się
zdecydujesz do swojego wnętrza?
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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

pięknie położona nieopodal lasu
działka budowlana 12 a
w Filipowicach.

dom w miejscowości Poręba-Żegoty,
gm. Alwernia, o pow. ok. 300 m kw,
działka 11 a, dla większej rodziny
lub na mieszkania pod wynajem.

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

położony w pięknym, spokojnym miejscu
dom ok. 200 m kw plus stodoła
w Filipowicach, działka 13 a.

Cena: 120 tys. PLN

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

Cena: 460 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 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a.
Cena: 405 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a.
Cena: 460 tys. PLN.
3. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a.
Nowa cena: 750 tys. PLN.
4. Dom 90 m kw w Miękini, działka 5,5 a. Cena: 290 tys. PLN.
5. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.
Cena: 250 tys. PLN.
6. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia
lub totalnego remontu na działce budowlano-usługowej
M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
7. Dom 220 m kw w Strzyżowicach, działka 70 a. Cena: 535 tys. PLN.

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

Nowa cena: 750 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 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
17. 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.
18. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
19. Działka 12 a w Filipowicach. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka 10 a w Woli Filipowskiej. Cena: 125 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
22. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.
Cena: 139 tys zł.
23. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
24. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
25. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków.
Nowa cena: 110 tys. PLN.
26. Działka budowlano-leśna 90 a w Skawicy, gm. Zawoja, pod
Babią Górą. Cena: 215 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
27. 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
28. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.
Cena: 580 tys zł.
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Cena: 405 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dwie działki budowlane
w Woli Filipowskiej,
każda po 10 a.
Cena: 125 tys. PLN za 10 a.

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

29. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
30. 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.
31. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
32. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
33. 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.
34. 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.
35. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
36. 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.

Baumit wyróżniony tytułem Dobra Marka
Wysoka jakość produktów i serwisu oraz zaangażowanie w badania i rozwój przekładające się
na ofertę sprzyjającą zdrowiu oraz ekologii – to
główne elementy, za które firmę Baumit szczególnie cenią klienci. Dzięki temu renomowany
producent chemii budowlanej został nagrodzony tytułem Dobra Marka 2022 - Jakość,
Zaufanie, Renoma.
Wyróżnienie jest od 13 lat przyznawane przez redakcję Forum Biznesu
– serwisu internetowego poświęconego tematom z zakresu biznesu,
prawa, polityki i CSR. Decyzje jury opierają się na całorocznych działaniach Działu Badań i Analiz Rynku Grupy Media Press. Obejmują
one zarówno obserwację takich elementów jak pozycja, rozpoznawalność i siła marketingowa marki, jakość produktów bądź usług,
stopień zaufania konsumentów, obecni i potencjalni klienci firmy, ceny
produktów czy kanały dystrybucji, jak i prowadzenie badań konsumenckich przy użyciu wywiadów telefonicznych, ankiet internetowych
i wywiadów bezpośrednich.

Wyróżnienia oparte na opiniach klientów zawsze są dla nas szczególnym powodem do satysfakcji. Potwierdzają, że nasze działania
i produkty realizują swój podstawowy cel: spełniają oczekiwania konsumentów. Miło nam też znaleźć się wśród marek cieszących się na polskim rynku największym zaufaniem i renomą. To dodatkowa motywacja, by utrzymywać dotychczasowy kierunek rozwoju i przyjęte priorytety, dzięki którym dokładamy naszą cegiełkę do rynku opartego na wysokich standardach i zaufaniu między konsumentami a przedsiębiorcami – komentuje otrzymanie wyróżnienia Aleksandra Gilewska,
Marketing Manager w Baumit Polska.

Baumit od blisko 30 lat dostarcza Polakom rozwiązania zapewniające wysoki standard wykończenia wnętrz i elewacji, systemy ociepleń, tynki maszynowe, gładzie, masy szpachlowe, jastrychy, masy samopoziomujące, kleje, fugi, silikony do płytek, zaprawy murarskie. Za każdym produktem wprowadzanym na rynek kryje się cały szereg badań i testów jakościowych. W 2017 r. producent poszedł jeszcze krok dalej i stworzył
największy park badawczy materiałów budowlanych, koncentrujący się na różnych aspektach zdrowego mieszkania. Jednym z przełomowych rozwiązań, będących efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, jest system wykończenia ścian wewnętrznych, który oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, zwiększając aktywnie liczbę ujemnych jonów oraz utrzymuje wilgotność na optymalnym dla zdrowia poziomie.
v www.baumit.com • www.facebook.com/BaumitPolska • www.instagram.com/baumit.polska
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

Przegląd „Zabierzowskie bajkogranie”
W tym roku już po raz jedenasty mamy zaszczyt zaprosić
wszystkich młodych artystów
do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków pt. „Zabierzowskie Bajkogranie”, który odbędzie się
7.06.2022 r.

Cieszymy się, że możemy wrócić
do tradycyjnej formy spotkania
na scenie Samorządowego
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów. Finalistów
pierwszych miejsc czeka występ podczas Dni Gminy Zabierzów na zabierzowskim rynku.

Adresatami przedsięwzięcia są dzieci od 4 do 7 lat. Wspólna przygoda z teatrem, podejmowanie
pierwszych prób zespołowego działania może stać się doskonałą okazją do rozwijania twórczego
myślenia oraz ekspresji talentów posiadanych przez najmłodszych.

Dlatego też serdecznie zachęcamy zorganizowane grupy przedszkolne do udziału w przeglądzie
– nie możemy doczekać się, aby podziwiać efekty waszej pracy! Wierzymy, że wspólne działanie przyczyni się do rozwijania zainteresowań teatrem i sztuką aktorską oraz pobudzi dzieci
i nauczycieli do dalszej pracy twórczej.
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście bądź drogą elektroniczną
do SCKiPGZ do 20.05.2022 r., e-mail: kwilewska.sckipgz@gmail.com
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Szczegóły na: www.sckipgz.zabierzow.org.pl/

TRZEBINIA

CHRZANÓW

DLA CIEBIE MAMO
Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, zaprasza 26
maja 2022 roku o godzinie 18.30 do sali teatralnej
MOKSiR na program artystyczny „Dla Ciebie
Mamo”. Podczas wydarzenia na scenie domu
kultury wystąpią uczestnicy sekcji artystycznych.
Będzie dużo tańca, śpiewu i uśmiechu. Dobra
atmosfera gwarantowana.
Wstęp bezpłatny.

Warsztaty kosmetyczne
z Pachnącym Kociąłkiem
24 czerwca 2022 roku (godz. 17.30) zapraszamy do
Galerii Sztuki Na Styku (MOKSiR Chrzanów, ul.
Broniewskiego 4) na wyjątkowe, magiczne, niezwykłe i przede wszystkim aromatyczne warsztaty
z Pachnącym Kociołkiem! Razem z nami przygotujesz naturalne kosmetyki w klimacie Harry
Pottera! Liczba miejsc ograniczona! Zapisy przez
formularz dostępny na stronie www.moksir.
chrzanow.pl. Cena warsztatów 200 zł.
W sa l i el i k si rów, w s woic h koc ioł k ac h
wytworzymy:

• Sól do kąpieli prosto z Zakazanego Lasu
• Tonik kwiatowo-ziołowy Pani Sprout
• Mgiełkę do ciała „Twoich Zapachów” – stworzysz własną pachnącą kompozycję
• Maseczkę do twarzy z glinkami
Strona www: https://pachnacykociolek.pl/
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU

www.MEBLEbenek.pl

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SIVA

Nie dość, że ładna, to jeszcze bardzo miła. Serdeczna do ludzi i innych psów. Z łatwością przyjmuje
wszelkie zmiany i szybko odnajduje się w nowych dla siebie sytuacjach. Energii też jej nie brakuje.
Właściwie to bezproblemowy pies. Shiva ma około 4-5 lat, waży 40 kg, jest przygotowana do adopcji. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Telefon: 783 553 197.

MEBLE NA WYMIAR
WERONKA

Suczka znaleziona pod koniec stycznia w polach. Była chuda i mocno zaniedbana. Zachowanie jej
świadczyło, że sporo przeszła. W tej chwili doszła już fizycznie do siebie i nadszedł czas, by poszukać jej nowego domu. To chodząca dobroć. Wrażliwa, delikatna i uległa. Wierna i oddana opiekunowi. Serdeczna do obcych ludzi i innych psów, reakcji na koty nie znamy. Weronka ma około
8-9 lat (może mniej), waży 28 kg, na zdjęciach wygląda na większego i mocnego psa, ale w rzeczywistości ma delikatną budowę. Czeka na odpowiedzialny i kochający dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Telefon: 783 553 197.

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

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

TRANSPORT OSÓB
Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

ALBO

Do szczęścia chyba mu było nie po drodze, ale teraz kiedy do nas trafił mamy nadzieję, że to się
zmieni. To pozytywny, serdeczny i kontaktowy pies. Obecność przy znajomym człowieku przedkłada ponad wszystko inne. W relacjach z kobietami nie ma najmniejszego problemu, ale do mężczyzn podchodzi z rezerwą. Inne psy nie stanowią dla niego problemu, ale nie będzie stał obojętnie i odpowie na agresję drugiego samca, reakcji na koty nie znamy. Jeszcze dzieciuch, bo ma
nie więcej niż dwa lata, ale rozważny i inteligentny. Instynkt do stróżowania zachowany. Fajne, duże
i piękne psisko. Czeka na odpowiedzialny i świadomy specyfiki rasy dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Telefon: 783 553 197.

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

DUSZYCZKA

Przedstawiamy Duszyczkę – miłą, przyjazną, pogodną suczkę, która trafiła pod naszą opiekę. Duszyczka została do nas przekazana w wyniku interwencji. Sunia trafiła do nas w opłakanym stanie,
skrajnie wychudzona, smutna i przestraszona. Sprawa sądowa Duszyczki zakończyła się i wreszcie
możemy szukać dla niej dobrego domu z godnymi warunkami. Nasza podopieczna została oceniona
na około 4-5 lat. Sunia jest średniej wielkości, obecnie waży ok. 19 kg. Duszyczka dogaduje się
z innymi pieskami, ale jest dość dominująca. Duszyczka jest uroczą psinką, dużo przeszła w życiu,
ale mamy nadzieję, że teraz czekają ją już tylko lepsze dni. Sunia otrzymała komplet szczepień,
została odrobaczona i zabezpieczona przeciwko pasożytom zewnętrznym, wykastrowana oraz zaczipowana. Prosimy o najcudowniejszy ze wszystkich domów dla naszej kochanej podopiecznej!
Tel. 793 993 779.

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

Tel. 515 999 414

AUTO POMOC

• 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

SZANEL

Przedstawiamy Szanel, młodziutką suczkę, właściwie jeszcze podrostka, w wieku ok. 10-12 miesięcy. Jest niewielkim psiakiem o wadze ok. 10 kg. Nie urośnie już wiele. Jej wygląd i usposobienie
pozwalają podejrzewać, że być może wśród jej przodków był cocer spaniel. Szanelka jest wesolutka, łagodna, jeszcze troszkę zwariowana, jak na młodego psiaka przystało. Nie spotkała jej raczej
żadna trauma w życiu. Jest bardzo przyjacielska w stosunku do człowieka. Dobrze dogaduje się
z innymi psami. Nie znamy jej przeszłości, jak do tej pory nikt jej nie szukał. Suczka ma w sobie
spore pokłady energii. Na pewno będzie chętnie towarzyszyć w długich spacerach. Jest bardzo
proludzka, musi żyć blisko człowieka. Sunia otrzymała komplet szczepień, została odrobaczona
i zabezpieczona przeciwko pasożytom zewnętrznym, wykastrowana oraz zaczipowana. Prosimy
o wspaniały dom dla Sznelki.
Tel. 793 993 779.

KOTECZKA BIBUŁA

Bibuła to miła, oswojona, bardzo kontaktowa kicia w wieku ok. 4 lat. Bardzo lubi towarzystwo człowieka i głaskanie. Na chwilę obecną nie udało jej się „zaprzyjaźnić” z innym kotem, więc nie wiemy,
jak zachowa się, gdy trafi do domu, w którym są już inne koty.
Być może musi się zaaklimatyzować w nowym miejscu i dopiero wtedy będzie gotowa na kocie
przyjaźnie. Kotka nie ma problemów z apetytem, je zarówno suchą, jak i mokrą karmę. Na widok
opiekunów miauczy donośnie, domagając się głaskania i napełnienia miseczki. Nie wykazuje
żadnych agresywnych zachowań. Kotka otrzymała komplet szczepień, została odrobaczona, zaczipowana i zabezpieczona przeciwko pasożytom zewnętrznym oraz wysterylizowana. Prosimy
o dobry dom dla tej pięknej koteczki.
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

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Biuro redakcji:
32-065 Krzeszowice, ul. Wyki 2
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice,
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra,
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów,
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice,
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM?
NASZE ATUTY TO:

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

• 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

