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MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL WOKALNY
W KRZESZOWICACH

czyli o idei jednoczącej zakochanych
w śpiewie BEZ GRANIC
Kolejna edycja niezwykłego festiwalu wokalnego,
mistrzowskich kursów wokalnych oraz koncertów
promujących perły ziemi Krzeszowickiej i okolic zbliża
się wielkimi krokami. Serdecznie zapraszamy na przesłuchania Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Moniki Swarowskiej Walawskiej, które odbędą
się w dniach 13-15 lipca 2022 w Państwowej Szkole
Muzycznej w Krzeszowicach. Szczególnie zapraszamy
na koncert laureatów z ogłoszeniem wyników 15 lipca
o godz. 19.30 w auli Szkoły Muzycznej.
czytaj dalej na str. 2

DO SPRZEDANIA

widokowa działka budowlana
o powierzchni ok. 40 a,
w Paczółtowicach.
Na działce znajdują się fundamenty,
pozostałości starego domu, z nadanym
numerem oraz z wodą i prądem.
Działka położona na wzgórzu, z rozległym
widokiem na okolicę, w bliskości pola
golfowego, przy drodze gminnej, asfaltowej.

Świetna oferta zarówno
dla dewelopera, jak i prywatnego
inwestora.

Cena: 349 tys. PLN.
Tel. 796 351 499
DO SPRZEDANIA
DOM ok. 200 m kw plus STODOŁA
W FILIPOWICACH,
na 13 a DZIAŁKI.
Piękne, spokojne miejsce.
CENA: 405 TYS. PLN.
TEL. 696 595 118

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

DO SPRZEDANIA
DOM ok. 200 m kw
(plus poddasze ok. 100 m kw. do aranżacji)
NA 11 a DZIAŁCE
W MALOWNICZEJ GMINIE ALWERNIA.
CENA: 460 TYS. PLN.
TEL. 696 595 118.

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

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

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję
z doświadczonym
trenerem!

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.

natasha.baliy
baliy_n
baliy.natasha@gmail.com

Tel. 662 313 940

WIĘCEJ NA STR. 11

DO SPRZEDANIA
dom 240 m kw

SKUP AUT

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

do

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

Cena: 750tys.PLN.

tel. 696 595 118

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

Kontakt: 604

896 756

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

I TYNKÓW
MIESZALNIE FARB
L
BOLIX oraz KREISE

#CzystePowietrze
DOFINANSOWANIE
Z NAMI UZYSKASZ
I SPRAWDŹ
NIZACJĘ. PRZYJDŹ
NA TERMOMODER
RA
PROG MU!
JAK ZAPISAĆ SIĘ DO
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WOKALNY W KRZESZOWICACH

Kolejnym unikatowym dla Krzeszowic wydarzeniem będą mistrzowskie
kursy wokalne (16-24.07) w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. A.
Mickiewicza prowadzone przez pedagogów wokalnych światowych
scen operowych takich jak Arnold Rutkowski, Włodzimierz Zalewski,
Agata Kobierska, Edyta Piasecka, Dorota Dobrolińska-Struck, Stanisław Kierner, Monika Świostek, Katarzyna Haras, Jadwiga Postrożna,
Rafał Majzner itd. Odbędą się warsztaty zespołowe, indywidualne lekcje
mistrzowskie a nawet warsztaty wokalne dla dzieci! Zwieńczeniem
warsztatów będą koncerty z udziałem wszystkich uczestników kursu
oraz pedagogów. Artyści wykonają najpiękniejsze dzieła muzyki operowej i sakralnej.
Nie zabraknie wspaniałych muzyków i orkiestry pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Akompaniować będą: Katarzyna Starzycka, Anna Głowa-Łobodzińska oraz Doborchna Jachimowicz-Zakrzewska. Zespół wokalny zostanie przygotowany przez artystów solistów oraz chórmistrzow:
Małgorzaty Langer - Król oraz Maksymiliana Żelaznego. Serdecznie
zapraszamy do udziału w wydarzeniach:
HARMONOGRAM WYDARZEŃ :
• 13-14.07.2022 – przesłuchania I Etapu Konkursu Wokalnego
(PSM w Krzeszowicach)
• 15.07.2022 – godz. 19.30 - Finał oraz ogłoszenie wyników
Konkursu Wokalnego wraz z recitalem laureatów Państwowej
Szkole Muzycznej I st. im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach;
• 16-19.07.2022 – Warsztaty Wokalne i indywidualne lekcje
mistrzowskie;
• 17.07.2022 – godz. 16.00 - Recital Laureatów Konkursu
Wokalnego – Koncert w Kościele p.w. Św. Józefa w Krakowie;
• 20.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert w Dworku Zieleniewskich
w Trzebini
• 21.07.2022 – godz. 19.00 – Koncert w Kościele p.w. św. Stanisława
Kostki w Kwaczale
• 22.07.2022 – godz. 14.00 – Koncert w Klasztorze o. Karmelitów
Bosych w Czernej
• 22.07.2022 – godz. 19.00 – Koncert na rynku w Krzeszowicach Muzyczna Fontanna
• 23.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert na Zamku Tenczyn w Rudnie
• 24.07.2022 – godz. 19.00 - Koncert Galowy w Filharmonii
Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach

Niezmiernie miło nam poinformować, iż wydarzenie otrzymało patronat m.in. Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Łukasza Smółki,
Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka,
TVP KULTURA, TVP3 KRAKÓW, RADIO KRAKÓW,
Gwarka Małopolskiego czy Magazynu Krzeszowickiego.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Scena Kultury Wo-

kalnej 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. 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
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5 wskazówek na piękne spotkanie w plenerze
Spotkania w plenerze to must be letniego biesiadowania. Przybierają różną formę – eleganckiego garden party, rodzinnego
grillowania czy pikniku w parku. Każde ma swój urok, pod warunkiem, że przygotujemy wcześniej odpowiednio miejsce.
Podpowiadamy, co zrobić, aby impreza plenerowa była udana!
Nie ma wątpliwości, że sekretem najlepszych spotkań są ludzie
– to oni nadają im kształt i odpowiedni klimat. Jednak o wiele
przyjemniej spędza się czas w odpowiednio zaaranżowanym
ogródku czy na działce niż miejscu, które nie jest do tego
przystosowane.

– Mając w pamięci imprezy plenerowe sprzed 10 lat widać, jak
wiele się zmieniło w naszym podejściu do tego tematu. Niegdyś
miejsce spotkania wyglądało nieco pokracznie – prowizoryczne
meble, łączone stoły, czasem niebędące równej wysokości, a na
nich – plastikowe naczynia, bo nie trzeba ich myć. Nie mieliśmy
pomysłu na lepszą aranżację, a typowe meble ogrodowe były
drogie i nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. W efekcie całość
nie wyglądała zbyt estetycznie... Dziś jest zupełnie inaczej – bez
problemu znajdziemy atrakcyjne dodatki ogrodowe, które nie
zrujnują portfela, a pozwolą stworzyć klimatyczną miejscówkę
na lato – mówi specjalistka marki KiK.
1. Więcej światła!

Nie od dziś wiadomo, że przyjemny klimat tworzy punktowe
oświetlenie. W ogródku czy na tarasie zastosujmy lampki solarne, które nie wymagają stałego dostępu do energii elektrycznej
i ładują się w słoneczne dni.
– Oświetlenie w ogrodzie tworzy prawdziwie bajkowy klimat.
Możliwości jest wiele – możemy wbić słupki solarne lub kule
w trawnik, które rozświetlą przejście, ale także zawiesić girlandy
światełek, zaczepiając je o konary drzew czy balustradę tarasu.
Świetnie sprawdzą się także pojedyncze żarówki albo papierowe
lampiony, które możemy umieścić w różnych miejscach ogrodu.
Będzie pięknie! – mówi dekoratorka KiK.
2. Musi być miękko!

Co zrobić, kiedy nasza ławka i krzesła ogrodowe nie są już
„pierwszej świeżości” i straciły na atrakcyjności? Zamiast wymieniać je na nowe, wykorzystajmy otulające i miękkie poduszki.
Możemy wybrać te dłuższe, dopasowane do wymiarów ławek
albo w formie tradycyjnych siedzisk. Przykryją, to co chcielibyśmy ukryć, dodając miękkości i koloru. Barwa lub wzory to
także ważna sprawa – poduszki nie muszą być takie same, ale
robiąc miks, warto postawić na odcienie z jednej palety – będą
się zgrywały w całość, tworząc przyjemną dla oka przestrzeń.

3. Dekoracje to podstawa!

To one nadają „smaku” zaaranżowanej przestrzeni i pozwalają
kreować jej charakter. Lubimy klimat boho? Postawmy na drewniane latarenki ze świecami i papierowe, kolorowe rozety, które
można rozwiesić pod drzewami albo umieścić na drewnianym
stelażu. Wiatr będzie pięknie na nich „grał”. Jeśli kręci nas bardziej naturalny klimat, zaopatrzmy się w rośliny w pięknych
donicach i plecionych osłonkach, ustawmy materiałowe kosze
na tekstylia i powieśmy makramy.
4. Letnia zastawa stołowa

– Papierowa albo bambusowa zastawa nie jest konieczna, ale
znacznie ułatwia sprzątanie po imprezie, minimalizuje ryzyko
zbicia ulubionych naczyń i tworzy ciekawą aranżację stołu. A to
ogromny plus! Możemy wybrać bambusowe talerzyki i szklanki
lub postawić na lekkie, plastikowe elementy w pastelowych kolorach. Warto zapatrzyć się także w naczynia do serwowania
zimnych napojów – karaf ki, duży słoik z kranikiem na lemo-

niadę czy uwielbiane przez dzieci słoiki ze słomkami – radzi
specjalistka marki KiK.
5. Coś na wieczorne chłody

Zadbaliśmy o wygląd ogrodu i aranżację stołu, pozostało zatroszczyć się o samopoczucie gości. Miła atmosfera to z pewnością filar dobrego spotkania, jednak warto także pomyśleć
o komforcie biesiadników. Przygotujmy choćby lekkie koce,
którymi będą mogli się okryć późniejszym wieczorem. Z pewnością docenią także latarenki czy świece odstraszające komary.

Atrakcyjnie urządzony zakątek w ogrodzie czy taras sprawiają,
że o wiele milej spędza się czas w plenerze. Wykorzystajmy go
maksymalnie, racząc się słoneczną pogodą i ładując pozytywną
energią, która płynie ze spotkań z najbliższymi. Udanej zabawy!

Podróże z historią

Od 19 czerwca na rynku w Zabierzowie można będzie oglądać wystawę
fotogramów zatytułowaną „Ziemia Zabierzowska – Podróże z historią”. Jest
ona pokłosiem blisko trzyletniej aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Zabierzowskiej, organizującego w tym czasie tematyczne spacery po wybranych miejscach na terenie gminy, wyróżniających się bogatą historią:
szczególnymi wydarzeniami czy wybitnymi postaciami – godnymi przypomnienia i zachowania w pamięci współczesnych.

Opowieści o Tenczynie
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje, że dzięki
jego staraniom wydana została książka autorstwa Macieja Stępowskiego nosząca tytuł „Opowieści o Tenczynie”. Najnowsze
wydawnictwo stowarzyszenia jest zbiorem 26 opowiadań, legend
i anegdot, ukazujących dzieje Tęczyńskich oraz burzliwą historię
głównej siedziby ich rodu począwszy od zarania dziejów aż do
czasów współczesnych.
Publikacja jest kompendium
wiedzy o Tenczynie i o jego
budow nicz ych, w z w ięzły
i usystematyzowany sposób
przedstawia informacje zaczerpnięte przez autora z bogatej bibliografii. W „Opowieściach o Tenczynie” dzieje
zamku wplecione są w historie
wielkich bitew, opowiadania
o awanturniczych wyprawach
kolejnych przedstawicieli rodu

Tęczyńskich i gawędy o ich
żarliw ych romansach. Odk r y te na nowo, niez w yk łe
historie starego zamku, bog ac t wo lok a l nyc h legend
i podań oraz wartk i jęz yk
w jakim zostały one przed-

stawione sprawiają, że książkę
czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem od pierwszej do
ostatniej strony. Całości dopełniają wspaniałe ilustracje
Wier y Kalinowskiej – malarki, utalentowanej ilustratorki, członka związku Polskich Artystów Plastyków.
Najnowsze wydawnictwo stowarzyszenia Ratuj Tenczyn
kupić można min. w księgarni Erato znajdującej się
na parterze Galerii Centrum
(dawniej Dom Towarow y)
w Krzeszowicach oraz w księgarni klasztoru Karmelitów
w Czernej.

Książka dostępna też na Allegro: Opowieści o Tenczynie

Stowarzyszenie Ratuj
Tenczyn podarowało również
po jedny m eg z empla rzu
książki do wszystkich f ilii
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzeszowicach,
sprawiając że historię najwspanialszego zabytku ziemi
k rzeszowick iej może teraz
poznać każdy mieszkaniec
n a s z e j g m i ny Bi bl iot e k a
Krzeszowice

Spacerom towarzyszyły ulotne
druki, które rozszerzone i uzupełnione o dokumentację i dodatkowe
fotografie złożyły się na 120-stronicową publikację książkową,
zawierającą bogaty materiał tekstowy oraz ilustracyjny. Spacery
cieszyły się dużą popularnością,
a ponieważ odbywały się poza
obiektami zamkniętymi, niestraszne były im rygory pandemii.
Prowadziły szlakiem odległej historii, począwszy od historycznych
miejsc Wzgórka 272 i Pogorzan,
stare młyny, karczmy przez
miejsca i obiekty funkcjonujące,
choć mgliście, w pamięci starszych
mieszkańców (kamieniołom, Wapiennik, „Gwoździarnia”, śladami
działalności AK w czasie II wojny
światowej, po czasy współczesne,
jak 200-lecie szkoły podstawowej.
Uczestnicy tych podróży do przeszłości były atrakcyjne, ponieważ
na tej ziemi historia często miesza
się z urokami przyrody (Las Zabierzowski, Skała Kmity, rzeka
Rudawa).
Autorami tekstów we wspomnianej publikacji książkowej,
którzy jednocześnie byli przewodnikami po opisy wanych
miejscach są: Edmund Dąbrowa,
Sławomir Korzonek i Bogusław
Sak. Dodatkowo wydawnictwo
zostało wzbogacone o rozdział
„Spod pióra i pędzla” autorstwa
Krzysztofa Ślusarczyka – jednocześnie redaktora publikacji,
wszak Ziemia zabierzowska ze

względu na swoje
walory krajobrazowe
od dawna przyciągała
pisarzy i artystów,
t ych ostatnich
zwłaszcza. Sprzyja
temu niewielka odległość od Krakowa,
z najstarszą w Polsce
A k adem ią S z t u k
Pięknych; jej profesorowie i studenci zaglądali tu, w plener,
w celu studiowania
pejzażu, nierzadko
z o s t aw i aj ą c je g o
malarski ślad. Albo
osiada li na sta łe,
jak to ostatnio ma
miejsce.

Ponieważ publikacja
i wystawa dotyczą
t wórców już nieOkładka wydawnictwa Ziemia Zabieżyjących, w galerii
rzowska. Spacery z historią
wyróżniających się
postaci znaleźli się Tylko pisarze na cmentarzu w Rudawie), oraz
i poeci „historyczni”: Adam Gor- malarze i graficy: Józefa Kleczyński, Wincenty Pol, Henryk czeńska, Władysław Malecki,
Sienkiewicz, Antonina z Kre- Stanisław Wyspiański, Antoni
merów Domańska, Karol Ludwik Procajłowicz, Józef Krasnowolski,
Koniński, Anna Libera („Krako- Fryderyk Śmieszek, Marian Kowianka”), Michał Bałucki, Ka- narski, Henryk Uziembło, Leszek
zimierz Wyka, Janusz Roszko, Dutka, Juliusz Joniak.
a z artystów: Jan Tricius (kościół
w Bolechowicach), Michał Stachowicz (kościół w Rudawie),
Jan Sas-Zubrzycki („stara willa”
w Zabierzowie), Helena i Stefan
Gałkowscy (tkanina artystyczna),
Franciszek Wyspiański (rzeźba

Wystawę uświetniającą tegoroczne
Dni Gminy Zabierzów wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Ziemi Zabierzowskiej przygotowało Samorządowe Centrum
Ku lt u r y i Promocji Gminy
Zabierzów.
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Mróz R.: Skazanie t. 15

LEGENDA
O NOWEJ GÓRZE

Dawno temu na pewnej górze żyła sobie zła
czarownica. Z pobliskiej wioski kradła bydło
i drewno. Żaden z mieszkańców wioski nie
mógł sobie z nią dać rady, ponieważ czarownica była bardzo przebiegła.
Trwało to bardzo długo, aż
jeden z mieszkańców wioski,
któr y miał na imię, Janek
postanow i ł pokonać czarownicę. Janek był bardzo
odważny. Potrafił upolować
nawet dzika. Mieszkał na
północy wiosk i. Hodował
kozy i krowy. Miał już dosyć
czarow nic y, która nikogo
się nie bała. To on wymyślił
sposób na to, jak pokonać
czarownicę.

Wy na lazł zat r ute jabłko.
Wziął bydło, trochę drewna
i zawiózł na w ysoką górę.
Na gór z e z ostaw i ł byd ło
i obok położył jabłko. Czarow n ica ba rdz o się uc ieszyła, gdy zobaczyła na górze
bydło i drewno . Zobaczyła
też jabłko, a że była bardzo

głodna zjadła je. Jabłko zabiło
czarownicę…

Gdy mieszkańcy wioski dowiedzieli się, że czarownica
już im nie będzie kradła ich
rzeczy byli bardzo szczęśliwi.
Od tego czasu wieś została
nazwana Nową Górą, dlatego
że mieszkańcy mogli od nowa
żyć w szczęściu i spokoju.
v Krystian Majcherczyk,
kl. III b,
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018
v Obraz malowała:
Ida Szklarczyk

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz

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

POSZUKUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW:

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

KONTAKT I INFORMACJE POD NUMERAMI:

696 595 118 lub 796 351 499.

Po odzyskaniu prawa do wykonywania zawodu
Joanna Chyłka liczy na podjęcie głośnej obrony,
która wprowadzi jej karierę z powrotem na odpowiednie tory. Otrzymuje jednak sprawę, którą
nikt inny nie chciał się zająć. Zgłasza się do niej
matka dziewczyny, której śmierć została zakwalifikowana jako samobójstwo. Prawniczka szybko
dostrzega, że doszło nie tylko do uchybień proceduralnych, ale także manipulacji. Jednocześnie
trwają przygotowania do jej ślubu, a ona po
latach decyduje się nawiązać kontakt z matką.

Świętek E.: Przenikanie
Natalia wraz z mężem, Szymonem, planuje adopcję dziecka. Procedurę przerywa tragiczny wypadek, który na zawsze zmienia życie kobiety. Rodzice zaczynają naciskać na nią, by ułożyła sobie
życie na nowo. Poznaje Remigiusza, biznesmena,
który zleca jej wykonanie projektu hotelu. Nie
wie jeszcze, że wkrótce przyjdzie zmierzyć jej się
z kolejnymi przeciwnościami losu. Jak potoczy się
historia bohaterki?

Rimmer K.: Sierota z Warszawy
Wiosna 1942 roku. Po tragicznej stracie rodziny
czternastoletnia Emilia Śląska mieszka w Warszawie
przygarnięta przez bezdzietną parę. Niemiecka
brutalność wobec Żydów zmusza ją do ukrywania
prawdziwej tożsamości. Zaprzyjaźnia się z sąsiadką,
pielęgniarką Sarą, która zaczyna przemycać ją do
getta. Dzięki dokumentom zdobytym przez Sarę
dziewczynka podejmuje niebezpieczne próby ratowania żydowskich dzieci. Podczas jednej ze swoich
wypraw Elżbieta się zakochuje. Czy ich miłość będzie
silniejsza niż zło i cierpienie otaczającego ich świata?

Tomasik K.: Poli Raksy twarz
Pola Raksa zagrała wiele ról teatralnych i filmowych, ale zbiorową wyobraźnią zawładnęła
dzięki roli w serialu, który stał się jednym z największych fenomenów polskiej kultury masowej.
Opowieść Krzysztofa Tomasika to próba wyjaśnienia na czym polegał fenomen aktorki, „za
której twarz każdy by się zabić dał”.

Dutka W.: Bractwo mandylionu

Kinney J.: Krótka piłka t. 16

Młody rycerz z hrabiowskiego rodu w wyniku
intrygi macochy zostaje oddany pod opiekę biskupowi miasta Gloucester, który wysyła go z misją
na dwór króla Anglii. Porwany przez wiatr historii
bohater staje się świadkiem wielu mrocznych
i okrutnych wydarzeń: zabójstwa biskupa Becketa,
zaciętych walk w Ziemi Świętej podczas trzeciej
wyprawy krzyżowej. Los stawia na jego drodze
rycerza zakonu templariuszy, członka tajnego
bractwa, które poszukuje mandylionu z Edessy,
zaginionej relikwii czczonej w Bizancjum.

W kolejnej części Dziennika Cwaniaczka, Greg
wtępuje do drużyny koszykarskiej. Po przegraniu
całego sezonu i doprowadzeniu do rozpaczy
trenera mogą uczestniczyć w Turnieju Drugiej
Szansy, czyli konkursie dla najgorszych koszykarzy. Tak że wiecie…to nie będzie krótka piłka.

Greń H.: Gasnące światło
Była listopadowa noc, gdy dwóch mężczyzn
włamało się do domu rodziny Butkiewiczów.
Tej nocy rodzice Amelii zostali brutalnie zamordowani. Ośmiolatce udało się uniknąć śmierci.
Dostała nową tożsamość i nowy dom. Jednak
strach miał nigdy jej nie opuścić. Morderców nie
odnaleziono. Osiemnaście lat później koszmar
powraca jako rzeczywiste zagrożenie. Od teraz
ani ona, ani jej bliscy nie są bezpieczni. Kim są
mordercy i jakie zagrożenie stanowi dla nich
kobieta?

Głowińska A.: Co zasiejemy w ogródku?
Kicia Kocia jest bardzo przejęta. Razem z koleżankami i kolegami z przedszkola zakłada prawdziwy ogródek. Dzieci same proponują, jakie
warzywa zasiać na poszczególnych grządkach.
Zaczynają rozumieć, jakie to ważne, móc samodzielnie wybierać, a tym samym mieć na coś
wpływ.

Majowo i artystycznie
w filipowickiej bibliotece
Ponieważ maj, to szczególny miesiąc, bo jak zapewne wszyscy Czytelnicy
wiedzą, w tym czasie swoje święto obchodzą bibliotekarze. A skoro my świętujemy – drodzy Użytkownicy i Sympatycy, to nie może zabraknąć w tym
wyjątkowym czasie was w naszych bibliotekach.
Wiosennie i teatralnie zrobiło
się w naszej filipowickiej bibliotece za sprawą Teatrzyku
K a m i s h i b a i d l a u c z n ió w
klasy IV Szkoły Podstawowej
w Filipowicach, przybyłych
do nas z wychowawcą panią
Agnieszką. W ramach promocji
czytelnictwa, dzieci obejrzały
i wysłuchały bajkę o Smoku
Wawelskim. To niezwykłe połączenie książki ilustrowanej
z teatrem sprawiło, że obrazy
w trakcie snucia opowieści,
ożyły. Teatrzyk wzbudził tak
duże zainteresowanie, że dzieci
postanowiły zaprezentować
nam swoje talenty aktorskie,
przedstawiając wybraną bajkę.
Ogromne brawa dla utalentowanych aktorów!
W majowej i artystycznej atmosferze rozpocz ęliśmy
warsztaty malarskie dla naszych zaprzyjaźnionych przedszkolaków, zorganizowane
przez panią Justynę (Graf it
Warsztaty Artystyczne) przy
współudziale bibliotekarzy
i nauczycieli. Na miniaturowych sztalugach powstawały
małe arcydzieła z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wielkie
uznanie za ogrom zaangażowania w tworzone prace dla
dzieci i organizatorów.

W kolejnych dniach maja biblioteka po raz wtóry zaakcentowała zbliżające się święto
naszych Mam. Najmłodsi jej
uż y tkownicy uczestniczyli
w warsztatach plastycznych.
W czasie zajęć dzieci wykonały
przepiękne niespodzianki dla
swoich mam w postaci laurek
i w iosennych kosz yczków
ozdobionych girlandami wielobarwnych kwiatów.

Lekcje biblioteczne, to kolejna
cykliczna forma pracy z użytkownik iem, która na stałe
wpisała się w harmonogram
naszych zajęć. Są one podstawą dostarczania informacji
o funkcjonowaniu biblioteki, jej
zbiorach i ofercie. Dokładamy
wszelkich starań, by czytelnicy
postrzegali naszą placówkę jako
miejsce przyjazne każdemu,
niezależnie od wieku.

„Biblioteka - świat w jednym
miejscu” – to tegoroczne hasło
przyświecające wszystkim bibl iotekom. Życ z my sobie
wszyscy, by w tym wyjątkowym
miejscu, jakim jest nasza biblioteka, każdy odnalazł swój
magiczny świat.
v Pracownik biblioteki,
Ewa Lis
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PIELĘGNACJA SKÓRY LATEM
Latem nasza skóra jest szczególnie narażona na działanie niekorzystnych czynników jakim jest promieniowanie ultrafioletowe (UV). W tym okresie warto szczególnie o nią zadbać, jeżeli decydujemy się na
wakacyjne plażowanie oraz intensywne opalanie. Pamiętajmy, że słońce nie tylko poprawia kolor naszej
skóry, ale przede wszystkim emituje szkodliwe dla niej promieniowanie. Przyjemność z opalania niesie
wiele negatywnych skutków dla skóry, dlatego skuteczna i systematyczna pielęgnacja skóry jest konieczna!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest jednym
z zakresów światła słonecznego. Jest to promieniowanie
elektromagnetyczne, na które składają się trzy główne
zakresy fal: UV-A, UV-B, UV-C. Warto mieć świadomość
wielu negatywnych skutków działania UV, jeżeli decydujemy
się na nadmierną ekspozycję, np. na plaży lub w solarium.

Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Promieniowanie UV-A uszkadza włókna kolagenowe w skórze,
co przyspiesza procesy starzenia. Do reakcji posłonecznych
należy powstawanie teleangiektazji, czyli rozszerzenie naczyń
krwionośnych. Uszkodzone zostają naczynia włosowate skóry,
które mogą ulec zanikowi, zarastaniu lub poszerzeniu światła
naczynia. Pod wpływem działania UVA dochodzi do przerostu
gruczołów łojowych, a w efekcie do powstawania zaskórników
i brodawek łojotokowych.

tel. 668-990-679

Promieniowanie UV-B w zbyt dużej dawce może powodować rumień,
oparzenia skóry, objawy alergiczne i przebarwienia. Te ostatnie
powstającą na skutek nierównomiernego gromadzenia się melaniny
w komórkach. Mogą to być piegi, ostuda, plamy soczewicowate, czy
rogowacenie słoneczne.
Promineiowanie UV-C jest niebezpieczne nie tylko dla skóry, ale nawet
dla życia. Działa bakteriobójczo. W życiu codziennym nie mamy z nim
styczności. Nie dociera bowiem do warstwy ziemi. Zatrzymywane jest
w stratosferze przez warstwę ozonową.
PORADA:
Podstawową zasadą letniej pielęgnacji jest ochrona skóry przed szkodliwym promieniowaniem i zabezpieczenie jejkremami z flitrami –
minimum SPF 30.
POLECAMY:
Lotus SPF30 Yoghurt
Przeciwsłoneczny jogurt z SPF 30. Dzięki zastosowaniu filtrów chemicznych i mineralnych, krem optymalnie zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Ekstrakt z jogurtu aktywnie nawilża, łagodzi i wygładza
skórę, nie pozostawiając na jej powierzchni tłustego filmu. Ekstrakt
z lotosu daje uczucie świeżości, tworząc na skórze nieprzepuszczalną
warstwę chroniącą przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza.

www.instytutelf.pl

cja słoneczna niewątpliwie jest jedną z nich. Należy pamiętać, że skóra
sucha starzeje się szybciej, ze względu na brak tarczy ochronnej jaką
jest płaszcz hydrolipidowy. W związku z tym pierwsze oznaki starzenia
również pojawią się szybciej. Dlatego tak ważna jest kompleksowa,
przemyślana pielęgnacja.
POLECAMY:
Linia Hyaluron 3D to kosmetyki, które zapewnią idealne nawilżenie
najbardziej suchej skóry.
Rano i wieczorem:
• Umyj twarz używając mleczka Hyaluron 3D Milk.
• Przetrzyj skórę tonikiem Hyaluron 3D Tonic – przywróci jej naturalne
pH i przygotuje na wchłanianie składników aktywnych z preparatów
użytych w następnej kolejności.
• Zaaplikuj na twarz Hyaluron 3D Elixir – zintensyfikuje działanie nawilżające i zapewni Ci uczucie komfortu na cały dzień.
• Po całkowitym wchłonięciu eliksiru nałóż na twarz Hyaluron3D Cream,
nadaje się również pod makijaż.

PORADA
Prawidłowe nawilżenie skóry to również odpowiednie przygotowanie
skóry przed opalaniem. Niestety problem suchej skóry dotyka nas
w każdym wieku i jest skutkiem szeregu przyczyn. Nadmierna ekspozy-

Dorośli też lubią bajki – szczególnie te na odzieży!
Postacie znane z kultowych bajek często są widziane także w modzie. T-shirty, bluzy, piżamy z nadrukami przedstawiającymi bohaterów kreskówek od lat są najchętniej wybierane przez najmłodszych. A gdyby tak zagościły także w garderobie dorosłych? Przecież każdy z nas ma swoje ulubione bajki i bohaterów, których wciąż pamięta. Jak wprowadzić
bajkowe motywy do codziennych stylizacji, by nie wyglądać infantylnie? Już podpowiadamy!
Mówi się, że każdy z nas ma w sobie dziecko. Dlatego nikogo nie
dziwi kolejna porcja lodów czy dodatkowa atrakcja w wesołym
miasteczku. Podobnie jest z odzieżą wykorzystującą bajkowe
motywy, która wbrew pozorom nie jest zarezerwowana tylko
dla dzieci. Uwzględniając kilka wskazówek, dorośli śmiało mogą
z niej korzystać i prezentować (oraz czuć) się naprawdę dobrze!
Dziecinnie proste

Od czego zacząć? Przede wszystkim od odpowiedniego podejścia. Odzież z bajkowymi motywami to popularny, ale wciąż
nieoczywisty element stroju wśród osób, które etap oglądania
kreskówek mają już dawno za sobą. Nie bójmy się po nią sięgać
– dobrana umiejętnie wyrazi radość i odczaruje przewidywalną
stylizację. Weźmy przykład z dzieci, poszukajmy w sobie luzu
i spróbujmy pobawić się modą.

– Każdemu raz na jakiś czas przydaje się pobujać w obłokach
i poczuć się beztrosko. Czy można zrobić to za pomocą mody?
Oczywiście! T-shirty z zabawnymi nadrukami są świetnym
uzupełnieniem prostych stylizacji. Mogą wywołać uśmiech,
przekazać ciekawą myśl – po prostu wyrazić to, co w danym momencie nam „w duszy gra” – mówi stylistka marki KiK i dodaje:
najprostszy sposób na to, by całość prezentowała się stylowo,
a nie dziecinnie, to połączenie bluzki z bajkowym nadrukiem
ze spodniami o prostym kroju w odcieniach granatu lub czerni,
choć dla tych odważniejszych świetnym wyborem będzie też
stylizacja w stylu total-look, czyli biały jeans i biała koszulka
z mocnym nadrukiem.

Połączenie T-shirtu ze spodniami jeansow ymi to modow y
pewniak, ale jest też kilka innych sposobów na udane „bajeczne”
stylizacje.
Jak wyglądać dobrze?

Wystarczy przejrzeć popularne profile na Instagramie, aby zobaczyć, że moda na kreskówki ma się całkiem dobrze. Festiwale
muzyczne, wieczory w beach barach i wszelkie inne spotkania
w plenerze, to okoliczności, w które idealnie wpisał się wyluzowany klimat bajkowej odzieży. Zatem, z czym łączyć taką
garderobę?

– Kreskówki świetnie komponują się z modą z lat 90. Kolorowe T–shirty doskonale prezentują się w połączeniu z ogrodniczkami, jeansowymi czy lakierowanymi spódniczkami, jak
i kultowymi spodniami typu mom. Jednak to nie jedyne fajne
połączenie – czarne koszulki czy bluzy z nadrukami dobrze
współgrają z grungowym stylem – będą pasowały do ramoneski, ciężkich butów na grubej podeszwie czy podziurawionych
rajstop. Kolejne zestawienie może w pierwszej chwili trochę szokować, ale wystarczy przyjrzeć się mu z bliska, aby zauważyć,
że ma to sens – kreskówki w eleganckim wydaniu. Chodzi o zestawienie jednej rzeczy z kolorowym nadrukiem np. z jednobarwnym garniturem, bermudami czy szpilkami. Połączenie
jest nieco ekscentryczne, ale wywołuje efekt wow, dzięki zacho-

waniu odpowiednich proporcji między „dorosłą” a „dziecięcą”
stylizacją – komentuje z uśmiechem stylistka KiK.

Zabawni bohaterowie kreskówek i komiksów na koszulkach,
piżamach czy bluzach to idealne rozwiązanie, kiedy czujemy, że
nasze stylizacje są oczywiste i wieją nudą. To także okazja do
wyrażenia swojego stylu, ale i dystansu. Dlatego nie obawiajmy
się ich i dzięki bajkowym elementom twórzmy iście bajeczne
stylizacje!
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„Kapcie” dla gości. Co na ten temat mówi savoir-vivre?
Prosić gości o zdjęcie butów czy nie? A jeśli tak, to czy proponować im kapcie? Nowe, własne, „specjalne dla gości”?
Niby to nienowy problem, ale dla wielu wciąż nierozwiązany – w końcu chodzi nie tylko o nasze podejście, ale także
o komfort zaproszonych osób. Jakie są możliwości i co na ten temat mówi savoir-vivre – wyjaśniamy!
Są tacy, którzy mówią, że to prawdziwe faux-pas, kazać gościom
zdejmować buty w domu. Inni twierdzą z kolei, że nie znoszą
zakładać gościnnych kapci, podczas gdy w wielu domach takie
buty czekają jako miły gest oraz przejaw troski i gościnności…
to jak to z tymi kapciami? Gdyby na to pytanie istniała jedna,
prosta odpowiedź, problem by nie istniał. Jak w wielu przypadkach, brzmi ona: to zależy.

„To zależy”. Od czego? Po pierwsze od kultury i obyczajów
panujących w miejscu, w którym mieszkamy albo z którego pochodzą goście czy my sami. W USA to norma, że domownicy
chodzą po domu w butach, a nie kapciach i od gości oczekują
tego samego. Z kolei np. w Japonii niezdjęcie butów, w których
przyszliśmy, to przejaw braku szacunku. Nawet wśród wielu
Słowian czy na Bałkanach panuje zwyczaj zostawiania butów
przed wejściem do własnego domu lub gospodarza. Wszystko
to ze względów higienicznych, które jednak nie mają racji bytu
np. w Australii, gdzie pozostawienie butów na zewnątrz grozi
ulokowaniem się w nich niebezpiecznych gadów.

No dobrze, w Polsce na szczęście nie musimy obawiać się, że
jadowity wąż zabłąka się w naszych butach. Nie mamy też zwyczaju chodzenia w nich po naszym mieszkaniu, zwłaszcza jesienią
i zimą, bo natychmiast podłogi zrobiłyby się brudne. Skoro sami
tego nie robimy ze względów higienicznych, czy gości powinniśmy traktować inaczej? Co mówi savoir-vivre?
– Savoir-vivre jest w tym przypadku po stronie gospodarzy.
To znaczy zgodnie z zasadami, to gość dostosowuje się do jego
prośby lub życzenia – jeśli gospodarz naciska, by nie zdejmować
butów, nie robimy tego. I odwrotnie: jeśli przyszykował nam
kapcie lub prosi o zdjęcie butów, robimy to. Jeśli nie wiemy, po
prostu zapytajmy, jakie ma preferencje – wyjaśnia specjalistka
związana z siecią sklepów KiK i dodaje: jednak to nie wszystko.
Gospodarz powinien pamiętać, że jeśli organizuje u siebie formalną uroczystość, na którą goście przyjdą ubrani elegancko,
proszenie ich o zdjęcie butów jest nietaktem, bo to część ich odświętnego stroju. Proponowanie im kapci, nawet najładniejszych,
też nie wchodzi w tym przypadku w grę. Dla bliskich wszystko
Szefa w garniturze, który wpadł do nas zostawić „ważne papiery” czy pana ze spółdzielni sprawdzającego liczniki lepiej
więc nie zmuszać do zdjęcia butów. Faktem jest jednak, że najczęściej odwiedzają nas bliscy znajomi i rodzina. Co wtedy? –

Etykieta etykietą, ale w bliskich relacjach najbardziej liczy się
szczerość, która też jest przejawem wzajemnego szacunku. Jeśli
jako gospodarze nie mamy konkretnych preferencji, zapytajmy
bliskie nam osoby, co wolą – pozostać we własnych butach, dostać
kapcie, czy chodzić boso – wylicza ekspertka związana z marką
KiK. Rozwiejmy zatem ostatnią wątpliwość. Jeśli proponujemy
kapcie, to powinniśmy dać buty, które są przeznaczone tylko dla
gości, czy możemy się poratować własnymi? Bądźmy przygotowani – Jeśli goście wybiorą kapcie, bądźmy na to przygotowani
i dajmy im takie, które nie były noszone przez żadnego z domowników. W dzisiejszych czasach to nie powinien być problem,
bo ładne kapcie można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze
– od kilkunastu do góra kilkudziesięciu złotych za parę. W dodatku to miękkie buty, które nie zajmują prawie miejsca i spokojnie możemy zmieścić kilka par np. w przeznaczonym tylko
na nie pudełku, które na co dzień można trzymać pod łóżkiem,

w głębi szafy czy na niej – opowiada specjalistka marki KiK.
Jeśli decydujemy się na posiadanie kapci dla gości, koniecznie
zadbajmy o ich czystość. Oferowanie nowych lub świeżo wypranych kapci jest nie tylko higieniczne, ale i po prostu miłe.
Poza tym dla osób, które odwiedzają nas regularnie, możemy
mieć specjalnie zarezerwowane kapcie. Najbliższych możemy
„rozpieścić” śmiesznymi, ładnymi, a przede wszystkim bardzo
wygodnymi kapciami. Jak tylko do nas przyjdą i je włożą, poczują się swobodniej i będą się u nas czuć „jak w domu”. A o to
przecież chodzi!

Wolontariusze zorganizowali zbiórkę pluszaków
dla dzieci z Ukrainy. Potrzebne są też torby i reklamówki
Szafa Dobra oraz magazyn przy al. Daszyńskiego codziennie wydają odzież, żywność i leki tysiącom uchodźców z Ukrainy.
W długich kolejkach ustawiają się głównie matki z dziećmi. Wolontariusze postanowili umilić im czas oczekiwania, wręczając
każdemu maluchowi pluszaka. IKEA Kraków przekazała ich już blisko 2 tys., ale w akcję może włączyć się każdy, oddając
nowe lub używane maskotki. Bardzo potrzebne są też wszelkie akcesoria do pakowania darów – torby, siatki, plecaki.
Od początku wybuchu wojny Centrum Wielokulturowe w Krakowie pomogło już blisko 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Ponad
połowa z nich to beneficjenci Szafy Dobra, wspólnej inicjatywy
fundacji Internationaler Bund Polska oraz IKEA Kraków. Od jej
otwarcia z pomocy skorzystało już 53 tys. potrzebujących, którym
przekazano 366 tys. sztuk odzieży i obuwia. Z kolei z magazynu
przy al. Daszyńskiego wydano 306 tys. artykułów spożywczych,
higienicznych i pościeli oraz 27 tys. opakowań leków. Potrzeby są
nadal duże, codziennie w kolejkach po niezbędne produkty ustawia
się kilka tysięcy osób. Brakuje jednak akcesoriów do pakowania
darów. W związku z tym Centrum Wielokulturowe zorganizowało
specjalną zbiórkę pod hasłem „Torby, plecaki i pluszaki”. Maskotki
mogą być używane, organizatorzy proszą tylko o ich wypranie.
Wszystkie przekazywane są maluchom, które przychodzą z rodzicami do punktów pomocowych, a jest ich naprawdę sporo.
- Codziennie nasze punkty odwiedza średnio 600 dzieci. Przychodzą z opiekunami po niezbędne do życia produkty – ubrania, jedzenie, środki czystości. Pamiętajmy, że większość z nich zostawiło
wszystkie swoje zabawki w pogrążonym wojną kraju. Chcemy
każdemu z tych maluchów móc podarować pluszaka, dlatego mamy
gorący apel do wszystkich, którzy chcą pomóc – sprawdźcie czy
nie macie w domu nieużywanych już, może nawet zapomnianych
przytulanek, które mogłyby sprawić radość kolejnemu dziecku –
mówi Maria Wojtacha, dyrektorka Internationaler Bund Polska,
operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie. – Zbieramy
też wszelkie akcesoria, w które można zapakować wydawane produkty – torby wielorazowe, zarówno bawełniane, jak i plastikowe,
ale też plecaki. Nie chcemy kupować foliowych toreb, bo uważamy,
że nawet w głębokim kryzysie trzeba myśleć długofalowo i mądrze
– dodaje Maria Wojtacha.
Na apel jako pierwsza odpowiedziała IKEA Kraków, która jest
partnerem Centrum Wielokulturowego. Przedstawiciele sklepu
przekazali już 2 tys. nowych pluszaków i 500 tornistrów dla dzieci.
W ramach współpracy z organizacją IKEA urządziła również nowy
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Galerii Kazimierz
i Aptekę Socjalną. Dostarcza też żywność do magazynu przy al.
Daszyńskiego 16. Ponadto przedstawiciele sklepu nie tylko wypo-

sażyli i przygotowali na otwarcie Szafę Dobra, ale też w ramach
wolontariatu regularnie pomagają w segregacji i wydawaniu odzieży.

- IKEA wierzy, że dzieci to najważniejsi ludzie na świecie,
a wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym jest w tym momencie priorytetem naszego zaangażowania społecznego. Cieszymy się, że możemy współpracować z Centrum Wielokulturowym w Krakowie, wspólnie jesteśmy w stanie pomóc skuteczniej
i dotrzeć do większej liczby osób – mówi Judyta Rozmus, Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Kraków. - Warto
wspomnieć, że poza wsparciem produktowym nasi pracownicy
uczestniczyli w wolontariacie pracowniczym w Szafie i z dużym
zaangażowaniem wspierają nasze wspólne przedsięwzięcia. Wolontariuszy cały czas brakuje, więc zachęcamy, żeby nie tylko włączyć
się w zbiórkę, ale i przyjść na wolontariat i zobaczyć to, co robimy
wspólnie – dodaje Judyta Rozmus.
Gdzie i kiedy można przynosić dary?

Torby, plecaki i pluszaki można przynosić do:

- Magazyn przy al. al. Daszyńskiego 16, od poniedziałku do soboty
w godzinach 10:00-18:00

- Szafa Dobra, al. Pokoju 44, od wtorku do niedzieli w godzinach
10.00-17.00

Akcja prowadzona jest bez ograniczeń czasowych, do odwołania.
Informacje o bieżących potrzebach wszystkich punktów Centrum
Wielokulturowe w Krakowie zamieszcza codziennie na Facebooku:
https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
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Dzień Polskiej Niezapominajki
w Przedszkolu w Tenczynku
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

W poniedziałek 16 maja w Przedszkolu
Samorządowym w Tenczynku obchodziliśmy "Dzień Polskiej Niezapominajki" - to święto przyrody obchodzone
zgodnie z kalendarzem 15 maja. Dzieci
ubrane na niebiesko z własnoręcznie
zrobionymi kwiatami niezapominajek
uczestniczyły w cyklu zabaw i zajęć
związanych z tym świętem.
Zabawy, w tym Quiz wiedzy przyrodniczej,
przyrzeczenie małego przyrodnika, zagadki oraz
tańce przygotowały i poprowadziły nauczycielki
Agnieszka Ścigalska i Marzena Piasna.

Akcja organizowana była w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku
"Tęcza Marzeń" dofinansowanego przez Gminę
Krzeszowice pt. " Nie tylko przedszkolak zyska
na ochronie środowiska".
„Przyrzeczenie małego przyrodnika”

Przyrzekamy!

Nie deptać trawników!

Nie straszyć ptaków i polnych koników!
Wrzucać do kosza butelki i puszki,

a do karmnika dla ptaszków okruszki!
Nie brudzić w rzece wody!

Nie głaskać kota bez jego zgody!

Czystość i spokój w lesie zachować!
Nie łamać gałęzi, nie hałasować!

7
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KĄCIK KULINARNY

Proste drożdżówki z nadzieniem wytrawnym

Proste drożdżówki – czy to możliwe? Pewnie, chwila na wyrabianie ciasta, chwila na wyrośnięcie, przygotowanie i już : ) Oj, żeby to było takie proste... U mnie jest, bo używam Speedcooka (polska wersja Thermomixa
i innych temu podobnych). Tu podam przepis i na tradycyjne ciasto i na to przygotowane w robocie.
A przy okazji - zadziwia mnie obserwowanie na grupach fb jak ludzie
teraz dużo gotują w Thermomixie i temu podobnych urządzeniach. Ja
swojego Speedcooka odkrywam ponownie po 10 latach ;) Tak, stał pod
blatem i czekał na lepsze czasy. Nie gotuję w nim nie wiadomo ile, ale
do ciasta drożdżowego jest genialny! Całe ciasto w nim robi się maksymalnie 7 minut.

Ale wróćmy do przepisu – jako nadzienia możesz użyć wszelkich warzyw
jakie masz w lodówce i które już powoli kończą swój żywot ;) Tak było
u mnie z papryką i pieczarkami. Pieczarki nawet przesmażyłam dzień
wcześniej z cebulą i pieprzem i czekały w lodówce na swój moment.
Proste drożdżówki z nadzieniem wytrawnym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram mąki pszennej
10 gram drożdży (u mnie świeże)
200 ml mleka
100 ml wody letniej
1 jajko
5 łyżek oleju rzepakowego
sól – łyżeczka
cukier – pół łyżeczki
papryka słodka, oregano po 1 łyżce, dodadzą naszemu ciastu
smaku
2 łyżki sosu paprykowego – a jak nie masz, może być
pomidorowy lub ketchup
jajko + łyżka mleka do posmarowania drożdżówek
cebula 1 duża sztuka – obrana i pokrojona w piórka
1 czerwona papryka pokrojona w paseczki
1/2 żółtej cukinii – pokrojona w paseczki
1/2 zielonej cukinii – pokrojona w paseczki
6 pieczarek pokrojonych i przesmażonych na oleju z cebulą,
doprawione pieprzem
garść świeżego szpinaku

Wersja tradycyjna
Drożdże mieszamy z cukrem i kilkoma łyżkami mąki oraz wodą. Ja odstawiam na kubek z gorącą wodą, gorąca para ogrzewa drożdże i szybciej
pracują. Po około 5 minutach przelewam całość do misy robota i dodaję
pozostałe składniki i wyrabiam ciasto. Jeśli robisz to ręcznie – wszystko
przełóż na stolnicę i wyrób ręcznie. Wyrobione ciasto odstaw do wyrośnięcia – ja znowu miskę stawiam na kubku z gorącą wodą. Całość
rośnie około 30 minut.

Czyli wyciągamy ciasto na blat posypany mąką i rozwałkowujemy. Smarujemy je sosem. Na cieście układamy na dłuższym boku nasze nadzienie.

Wersja Speedcook
Do naczynia włożyć drożdże, dodać cukier i wodę – podgrzać do 50 C
i obroty 2. Potem dodajemy pozostałe składniki i wyrabiamy przez 4
minuty w programie 10 C. Ciasto jest gotowe: )

Piekarnik rozgrzewamy do 180 C i pieczemy w nim drożdżówki przez
maks. 40 minut. Tak, aby ciasto było upieczone, ale miękkie – nie chcemy
twardych drożdżówek :)

A teraz wspólnie :)

Całość zwijamy w rulon. Kroimy na małe kawałki – takie 2 – 3
centymetrowe.

Na blasze układamy papier do pieczenia, na nim koło siebie układamy kawałki ciasta z nadzieniem. Delikatnie, żeby nadzienie nam nie wypadło ;)
Jak już ułożymy wszystkie kawałki, do miseczki wbijamy jajko, dodajemy
łyżkę mleka – dokładnie mieszamy i tym smarujemy nasze drożdżówki.

Możesz je kolejnego dnia zapakować dziecku do szkoły, sobie do
lunchboxa... Jeśli przetrwają noc i nie znikną z piekarnika, bo są pyszne :)

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

3 pomysły na szybki obiad z piekarnika
Każdemu z nas, nawet przy dobrym zorganizowaniu, zdarzają się takie dni, kiedy po powrocie z pracy trzeba zrobić obiad „na szybko”.
Dyscyplina o tyle trudna, że zazwyczaj mamy do wyboru tylko to, co zostało w lodówce, a do tego – jesteśmy ograniczeni czasowo, bo
głodni domownicy to „poważna sprawa”. Co robić? Rozgrzać piekarnik i wypróbować 3 proste przepisy na szybkie obiady! Do dzieła!
Kiedy mamy niewiele czasu na gotowanie, wyjściem awaryjnym
może być zamówienie czegoś na wynos, jednak żaden dowóz nie
zadziała tak szybko, jak domowy piekarnik. Bo mając sprawne urządzenie w domu, papier, woreczki do pieczenia czy folię aluminiową
i kilka prostych składników, możemy wyczarować pyszny obiad!
1. Wytrawna tarta ze szpinakiem

Trudno znaleźć osobę, która nie lubiłaby pizzy, focaccii czy tart.
Właśnie tę ostatnią wersję możemy zaserwować na awaryjny, ale
smaczny obiad. Podstawą jest gotowe ciasto francuskie lub kruche,
które warto mieć zawsze w lodówce na „czarną godzinę”. Będzie
stanowiło bazę do nadzienia ze szpinakiem. Wymieszajmy trochę
śmietanki 30% z jajkiem, dorzućmy liście szpinaku podsmażone
z czosnkiem, pokrojone pomidorki koktajlowe lub te suszone
z zalewy. Masę doprawmy ulubionymi przyprawami i wylejmy
na ciasto. Na wierzch możemy pokruszyć ser feta lub kozi. Takie
danie pieczmy w temperaturze 200°C przez 20-25 minut do zarumienionych brzegów.

– Przygotowując danie z gotowych spodów warto pamiętać, aby
wcześniej wyścielić naczynie papierem do pieczenia. Profitów jest
kilka – po pierwsze nasz wypiek nie przywrze do ścianek i będzie
można go łatwo pokroić i zaserwować. Po drugie – zaoszczędzimy
czas na szorowaniu formy czy naczynia żaroodpornego z przypalonych składników, bo wszystkie niepożądane elementy pozostaną
na papierze do pieczenia, który po zakończonym posiłku wystarczy
wyrzucić – mówi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan
i dodaje: jeśli w swoich codziennych wyborach myślimy o środowisku, wybierając papier do pieczenia zwróćmy uwagę, czy posiada
on certyfikat FSC. Wówczas będziemy mieć pewność, że surowiec,
wykorzystany do stworzenia produktu pochodził z certyfikowanych
upraw, które odpowiedzialnie gospodarują zasobami leśnymi.
2. Aromatyczne ziemniaczki z koperkiem

Wiosną najlepiej smakują sezonowe warzywa, np. młode ziemniaki. Te w wersji pieczonej z ziołowym dressingiem z dodatkiem
sadzonych jajek czy jogurtu greckiego świetnie sprawdzą się na
szybki, letni obiad. Głównym składnikiem są ziemniaki – najlepiej
mieć ich większą ilość, w końcu po upieczeniu szybko znikają z talerzy. Do tego zioła – koperek, przeciśnięty przez praskę czosnek,
odrobina słodkiej papryki dla koloru, sól, pieprz – i olej rzepakowy.
Składniki stworzą marynatę, którą zalejemy umyte i nakłute widelcem ziemniaki. Warzywa z marynatą umieśćmy w torebce do

pieczenia, zamknijmy ją szczelnie klipsem i włóżmy do piekarnika
nagrzanego do 180°C. Po 40–45 minutach będą gotowe do jedzenia.

– Obiad z piekarnika to zawsze dobry pomysł, szczególnie jeśli
liczy się zarówno krótki czas przygotowania, jak i późniejszego
sprzątania. Do pieczenia ziemniaków, warzyw korzennych, ale
także mniejszych kawałków mięsa – np. drobiowych udek – warto
wykorzystać praktyczne torebki. Dzięki nim mięso zachowuje
swoją soczystość, a warzywa nie są przesuszone. Dodatkowo ten
sposób pieczenia nie wymaga użycia dużej ilości tłuszczu, jak przy
smażeniu, więc posiłek jest zdrowszy. Torebki do pieczenia Paclan
mają także jeszcze jedną zaletę – pozostawiają czyste wnętrze piekarnika, a to oznacza obiad w stylu: szybko, czysto i smacznie! –
mówi Marta Krokowicz, związana z marką Paclan.
3. Pieczone buraki

Dania w wersji pieczonej często pozwalają na wykorzystanie tego, co
zalegało w lodówce – zwiędłe warzywa czy wędlina, której ostatnie
plasterki czekały na swojego wybawcę. Dzięki temu nie marnujemy

jedzenia i swoich pieniędzy. Na przykład z buraków możemy zrobić
sycący posiłek podkręcony serowym twistem – wystarczy umyć
surowe buraki, pokroić na mniejsze cząstki i zawinąć szczelnie
w folię aluminiową. Po 50 minutach w piekarniku będą gotowe do
podania w wersji z kozim serem albo jako składnik lekkiej sałatki.
Posiłek prosto z piekarnika ma wiele zalet – można go przygotować
na szybko, mając kilka prostych składników, nie jest pracochłonny,
bo samo pieczenie nie wymaga naszego wysiłku i oszczędza niepotrzebnego sprzątania. Przepisów na takie dania jest bardzo wiele,
zatem korzystajmy nie tylko w „awaryjnych” sytuacjach!

v www.paclan.pl
https://www.facebook.com/paclanpl/
https://www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl
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Co nam mówią ocena na świadectwie?
Pod koniec roku szkolnego szczególnie obserwuję, w jaki sposób rodzice
podchodzą do ocen swoich dzieci. To akurat jest świetny moment, żeby
przyjrzeć się temu, jakie mamy oczekiwania wobec własnych pociech.
Oczywiście wachlarz rodzicielskich reakcji jest ogromy. Są rodzice, którzy
mają spokojną i wspierającą postawę.
Rozumieją, że każde dziecko
ma swoje indywidualne możliwości i zdolności i nie jest
w stanie sprostać wszystkim
wymaganiom stawianym przez
szkołę i życie. Ale są również
tacy, którzy zachowują się jakby
edukacja dziecka była jedyną
sprawą w jego i ich życiu. Stale
k rążą wokół tematu ocen,
zadań, wymagań szkolnych.
Pilnują tego, jakby ich szczęście
i w ich wyobrażeniu - szczęście
ich dziecka - było zależne od
tego, jakie będzie miało oceny
z poszczególnych przedmiotów
na każdym etapie edukacji.
Znam dzieci, które na myśl
o tym, że nie zdobędą czerwonego paska, drżą w obawie
przed karą rodziców. Wyróżnienie na świadectwie nie jest
wtedy nagrodą za ich pracę
i wysiłek, ale celem samym
w sobie, po który MUSZĄ
sięgnąć, bo inaczej spotka ich
przykra konsekwencja.

dla rodziców utrwali szkodliwy
sposób funkcjonowania w życiu
człowieka – obecnie młodego
uczenia. Nauczy się, że musi
być ktoś poza nim, kto będzie
od niego wymagał i adekwatnie
nagradzał lub karał. Wówczas
mo ż e się z da r z yć ta k , ż e
nigdy nie wytworzy własnego
systemu mot y wacy jnego zdanie i potrzeby innym będą
wówczas ważniejsze niż poRozumiem, że we wszystkim trzeby danej osoby. A może
trzeba zachować zdrowy roz- być i nawet tak, że łatwiej mu
sądek. I wcale nie chodzi o to, będzie określić, jakie wymogi
żeby zupełnie nie dbać o to, co wobec niego mają inni, niż on
robią nasze dzieci. I zdaję sobie sam swoje własne pragnienia.
również sprawę, że wszelkiego Idealnie jest, kiedy rodzice porodzaju wyróżnienia jak np. przez odpowiednie zachowanie
czerwony pasek na świadectwie - w tym karanie i nagradzanie,
mogą mobilizować. Trzeba motywowanie i modelowanie
jednak się zastanowić, gdzie - pomogą dziecku wykształcić
jest granica pomiędzy zdrowym własny system zasad i reguł.
a chorym. Istnieje ryzyko, że Ważne, by dziecko uczyło się
uczenie się i zdobywanie ocen rozpoznawać, co jest ważne

i dobre dla niego, potraf iło
rozróżniać swoje potrzeby
i spełniać te, które uzna za dojrzałe, a odroczyć te, które być
może nie są aż tak konieczne
w życiu, czy nawet mogą być
szkodliwe. Nie podzieje się to,
kiedy to my rodzice cały czas
będziemy dziecku wmawiać, że
tylko dorośli wiedzą, co jest dla
niego dobre, co ma robić i jaki
efekt nas zadowoli.
I cz ęsto my ślę o ocenach
szkolnych, zwłaszcza t ych
końcowych – kogo one bardziej
cieszą? Rodziców czy ucznia?

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

55 LAT ORIFLAME!!!
Oriflame to firma, która od 55 lat dba nie tylko o naszą urodę i zdrowie, ale także wspiera
i docenia osoby, które podjęły współpracę.
Pod koniec maja miałam z moim zespołem przyjemność uczestniczyć w Konferencji na
malowniczej greckiej wyspie Rodos. Było to niesamowite wydarzenie, na którym
celebrowaliśmy awanse naszych Klubowiczów. Firma przygotowała to wydarzenie na
bardzo wysokim poziomie, począwszy od hotelu i atrakcji, które na nas czekały.
W czerwcu brałam udział w balu 55-lecia Oriflame, który odbył się w przepięknej kwiatowej
scenerii w Hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi.
Właśnie rozpoczęły się kwalifikacje na kolejną Konferencję do Turcji w 2023 roku.
Jeśli chcesz dołączyć do pozytywnych osób nastawionych na sukces i dodatkowo spędzić
niezapomniane wakacje z Oriflame w Turcji, to umów się na spotkanie i zaplanuj swój
wyjazd.
CZEKAM NA CIEBIE!!!

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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KGW TENCZYNIANKI DLA TENCZYŃSKICH PRZEDSZKOLAKÓW
"Brama Zwierzyniecka pięknie wita nas
Stary Zamek Tenczyn to historii znak
A nad Stawem Wrońskim zastygł trzmieli rój
Bo jest najpiękniejszy ten Tenczynek mój".
(tekst i muz. M. Kubin)

W środę 18 maja panie z Koła Gospodyń Wiejskich Tenczynianki odwiedziły przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. To wyjątkowe spotkanie z tradycją
i kulturą ludową odbyło się w ramach projektu gminnego
KGW "Tradycje łączą pokolenia". Projekt dofinansowany jest
przez Gminę Krzeszowice.
W trakcie warsztatów dzieci poznały elementy
regionalnego stroju krakowskiego oraz przedstawionego przez p. Annę Łukasik - autorkę
książek o Tenczynku - tradycyjnego stroju ludowego. Pokazane zostały stare sprzęty gospodarstwa domowego (jak dawniej wyglądała
pralka, żelazko czy telefon) i elementy haftów,
serwet, obrusów oraz sztuki ludowej.
Kolejne warsztaty dotyczyły muzyki i przyśpiewek ludowych. Dzieci nauczyły się przyśpiewki "Kukułeczka" oraz przypomniały
starą przyśpiewkę "Kukaczka" pląsając do
muzyki ludowej. Zainteresowanie przedszkolaków było ogromne, a ich wiedza wzbogaciła
się o wiele ciekawych informacji o tradycjach
regionu krakowskiego i samego Tenczynka.

Jak ważne jest przekazywanie tradycji młodym
pokoleniom nie trzeba nikogo przekonywać.
To niezwykle ważny element naszej tożsamości narodowej i wyraz patriotyzmu, o czym
doskonale wiedzą panie z KGW Tenczynianki
zapewniając, że to nie ostatnie takie spotkanie.
Dzieci na koniec warsztatów otrzymały
drobne upominki, a same pięknie podziękowały kwiatami i piosenką o Tenczynku.
Marzena Kubin

Długi weekend w rytmie eko
Cztery dni czerwcowego długiego weekendu to idealny czas na odpoczynek
w Małopolsce. Pomimo bardzo wielu turystów wybierających się do naszego
regionu, nadal znajdziemy w Małopolsce miejsca pełne spokoju, ciszy, blisko
natury, gdzie czas płynie wolniej, a widoki i atrakcje zachwycają.
W poszukiwaniu inspiracji do zwiedzania Małopolski naturalnie oraz
w rytmie eko zawsze można sięgnąć
do ekoprzewodników dostępnych
tutaj lub znaleźć swój własny sposób
na odkrywanie Małopolski z poszanowaniem otaczającej nas przyrody,
kultury i dziedzictwa odwiedzanych
terenów. Każdy sposób jest dobry!
Wolne chwile najlepiej spędzać
w towarzystwie najbliższych – rodziny i przyjaciół. Czas to najlepszy prezent jaki możemy podarować bliskim nam osobom, szczególnie jeśli wykorzystamy go na
podróżowanie i aktywności, które
integrują nas ze sobą. Wspólne
przejażdżki rowerowe trasami VeloMałopolska, odkrywanie nieprzedeptanych szlaków pieszych
wśród gór, łąk i lasów, pikniki na
łonie natury, pełne pasji wycieczki
śladem szlaków tematycznych oraz
Turystycznych Skarbów Małopolski, spływy kajakowe z nurtem
rzek i obserwacja dzikiej przyrody
dają ogromny wachlarz możliwości.

Każdy z pewnością znajdzie to, co
najbardziej przypadnie mu do gustu.
Ważne aby podczas wycieczek pomyśleć także o tym, co nas otacza
- przyrodzie. Nawet małe gesty,
mogą przyczynić się do tego, by
ograniczyć negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Zmiana
środka transportu, zabieranie ze
szlaku wszystkich śmieci, szacunek
dla przyrody, kultury i lokalnych
tradycji uczynią z nas ekoturystów.
Dodatkowo taki model podróżowania to często nowe i jednocześnie
bardzo satysfakcjonujące doświadczenie - mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Jeśli planowanie weekendowych
wojaży zostawiliście na ostatnią
chwilę będziecie potrzebowali łatwo
dostępnych wskazówek i szybkiego dostępu do sprawdzonej informacji. W Małopolsce jest na to
niezawodny sposób. Podpowiemy
Wam jak skutecznie zaplanować
czas dzięki nowoczesnym i darmowym narzędziom, które szybko
i sprawnie pomogą ułożyć podróżnicze plany. Specjalnie z myślą
o turystach odwiedzających region
wdrożono Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach
którego działa ponad 30 Punktów
Informacji Turystycznej portal visitmalopolska.pl oraz aplikację mobilną Visit Małopolska.
Wybór jednego z trzech narzędzi
tworzących system można dopasować do własnych potrzeb i preferencji. W punktach spotkamy
otwartych i kompetentnych ludzi pasjonatów, którzy opowiedzą nam
o wszystkich miejscach wartych
obejrzenia w okolicy. Systematycznie odwiedzając portal visitmalopolska.pl za każdym razem

otrzymamy garść aktualności turystycznych i ciekawe inspiracje
na kolejne wyprawy, a funkcjonalności aplikacji dodatkowo umożliwią, między innymi, opracowanie
własnego planu podróży, a nawet
przygotowane autorskiej widokówki
z Małopolski.

Warto przypomnieć, że dzięki aplikacji w wielu miejscach nie będziecie
potrzebowali przewodnika, bo
dzięki zainstalowanym beaconom
otrzymacie wszelkie niezbędne
informacje o zwiedzanych atrakcjach za pośrednictwem smartfona.
Gdziekolwiek się nie znajdzie funkcjonalność AR wskaże Wam też
drogę do najbliższych, wartych odwiedzenia atrakcji turystycznych.
Nie zwlekajcie i koniecznie zaplanujcie weekendową ekowycieczkę
po Małopolsce już dziś. Małopolski
System Informacji Turystycznej dostarczy Wam wszelkich potrzebnych
informacji, a dzika przyroda będzie
Wam bardzo wdzięczna!
v Biuro Prasowe UMWM

Nie zabraknie woli walki i emocji Puchar Świata w slalomie kajakowym
Od piątku 17. do niedzieli 19. czerwca na torze przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie zostanie rozegrany Puchar Świata w slalomie
kajakowym (2022 ICF Canoe Slalom World Cup). Partnerem wydarzenia
jest Województwo Małopolskie.
Puchar Świata jest jedną z najważniejszych imprez w sezonie kajakowym. Wystartuje w niej światowa
czołówka zawodników. W sumie
około 230 kajakarzy z 34 krajów.
Nasz kraj będzie reprezentowało
10 zawodników, Jakub Brzeziński,
Michał Pasiut, Kacper Sztuba,
Michał Wiercioch (AZS-AWF
Kraków), Natalia Pacierpnik, Aleksandra Stach (Krakowski Klub Kajakowy), Grzegorz Hedwig, Dariusz Popiela, Klaudia Zwolińska
(KS Start Nowy Sącz) i Mateusz
Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz).
Podczas zawodów zostaną rozegrane konkurencje K1M, K1W,
C1M, C1W, CSLX Men, CSLX
Women.

Są to najwyższej rangi zawody w kajakarstwie slalomowym, rozgrywane
w tym sezonie w Polsce. Kraków jak na stolicę polskiego kajakarstwa
górskiego przystało - organizuje
Puchar Świata po raz trzeci. Poprzednie w 2015 oraz 2018 stały na
bardzo wysokim poziomie, zarówno
pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Podczas zawodów
zostanie rozegrana widowiskowa
konkurencja Extreme Slalom, która
zadebiutuje na XXXIII Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu
w 2024 roku.
Decyzja władz Światowej Federacji Kajakarskiej przyznająca
Puchar Świata stolicy Małopolski
pokazuje, że tor przy ulicy Kolnej,
służący kajakarzom od 2003 roku,
jest doskonale znany w Europie
i na świecie. Puchar Świata będzie
dobrym sprawdzianem przed III
Igrzyskami Europejskimi w 2023

roku, na których planuje się przeprowadzenie zawodów w slalomie
kajakowym. W ten weekend w Krakowie nie zabraknie woli walki
i sportowych emocji. Serdecznie
zapraszam do kibicowania naszym
zawodnikom - zachęca marszałek
Witold Kozłowski.

Puchar Świata w slalomie kajakowym objął honorowym patronatem Kamil Bortniczuk, minister
sportu i turystyki.
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CZERWIEC Z 16 KILO BLOTA!!!

Mamy już połowę czerwca i kolejne dwie bardzo przyjemne imprezy za nami. Maj kończyliśmy zwiedzaniem tras na terenie obszaru zwanego Rowem Krzeszowickim, wspinając się w kierunku Wyżyny Olkuskiej. Pogoda dopisała aż za bardzo, gdyż słońce prażyło od kilku dni, trasa była mocno wysuszona co
w wielu miejscach nieco obniżało poprzeczkę. Nie znaczy to jednak że było zbyt łatwo.
Zadbaliśmy o to, by doprowadzić konwój w miejsca które nigdy nie
wysychają, na podjazdy które zawsze są śliskie i w koleiny które zawsze są głębokie i grząskie. Jak zawsze była świetna zabawa dla
kierowców i obserwujących którzy obstawiali kto przejedzie sam
a kogo trzeba będzie wyciągać. Nie brakowało też miejsc gdzie
uczestnikom strome podjazdy i trawersy podnosiły ciśnienie, oraz
gdzie trzeba było dużo się nakręcić kierownicą i namachać rękami
aby przeprowadzić samochody między ciasnymi przesmykami na
zboczu. Szczęśliwie obyło się bez większych awarii i uszkodzeń.
Natomiast pierwszy weekend czerwca to kolejna edycja Dnia Dziecka w Bydlinie, gdzie udało nam stawić w ilości 5 pojazdów. Wystartowaliśmy około godziny 13 jak zwykle wykonując około dwukilometrową pętlę zawierającą w sobie wszystko co najważniejsze dla
miłośników i fanów offoradu. Krótki odcinek szybkiego cross-country, przejazd przez błotną kałużę, przejazd przez wodę, piach, stromy zjazd, wymagający podjazd. Esencja na krótkim dystansie Słońce świeciło, chętnych do przejażdżki dzieci przybywało, niestety po
kilku godzinach nadciągnęły deszczowe chmury a rzęsisty deszcz
bardzo szybko rozmoczyły strategiczną część trasy zmieniając ją
w bagno w którym po kolei grzęźliśmy co mocno wydłużało czas
i praktycznie uniemożliwiło kontynuowanie jazdy. Można by rzec że
zgodnie z tradycją nie wszystkie pojazdy dotrwały do końca i musiały się wycofać z powodu usterki. Co z tego, do zobaczenia za rok
na Dniu Dziecka :) 
Tymczasem szykujemy kolejny wyjazd po dawno nieodwiedzanych
rejonach i nowych ścieżkach w środkowej części Wyżyny Olkuskiej
jadąc ku północy. Szczegóły na naszym facebooku!

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

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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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

Oddaj swój głos w plebiscycie na najładniejszą fasadę
Choć konkurs Fasada Roku 2022 wystartował 1 kwietnia br., to na jego starcie zameldowała się już blisko setka
obiektów z wielu polskich miejscowości. Można je już oceniać, bowiem 1 maja na stronie konkursu www.fasadaroku.
baumit.com zostało uruchomione głosowanie publiczności.
Ogólnopolski konkurs Fasada
Rok u 2022 w y sta r towa ł 1
kwietnia br. jako 16. odsłona
projektu, mającego przypominać o istotnym w pły wie
elewacji i jej estetyki na lokalny krajobraz. Architekci,
inwestorzy i wykonawcy mogą
zgłaszać swoje realizacje, na
których elewacji zastosowano
kompletną technologię Baumit
(system ocieplenia, system
tynków z wykończeniem lub
program produktów renowac y jnych). Obiekt y k lasy f ikowane są w 5 kategoriach:
budynek jednorodzinny nowy,
budynek wielorodzinny nowy,
budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny
nowy oraz budynek zabytkowy
po renowacji. Celem jest wyłonienie najpiękniejszych realizacji i nagrodzenie tych, którzy wdrażając odważne pomysły
i sięgając po wysokojakościowe produkty, tworzą atrakcyjną
scenerię dla codziennego życia.
Przybywa zgłoszeń

(wielkopolskie), Ustronie Morskie (zachodniopomorskie),
Wierzbice (dolnośląskie). Czyżby trzeci rok z rzędu miał być
pobity rekord frekwencji? By poznać odpowiedź na to pytanie,
musimy poczekać do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Wśród dotychczasowych kandydatów są reprezentacji różnych
regionów Polski – wielu miast, jak Białystok, Częstochowa,
Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gryfice, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Katowice, Kożuchów, Kraków, Leszno,
Leśnica, Łobżenica, Mysłowice, Nowa Sól, Olsztyn, Ostrów
Wielkopolski, Poznań, Pruszcz Gdański, Radom, Rawicz, Reda,
Siemianowice Śląskie, Sobótka, Sosnowiec, Stargard, Szczecin,
Szczytna, Świdnica, Świebodzin, Tarnowskie Góry, Wałbrzych,
Wieliczka, Wrocław oraz mniejszych miejscowości jak Bielany
Wrocławskie, Bolechowice (małopolskie), Jaroszowa Wola (mazowieckie), Kamieniec Wrocławski (dolnośląskie), Skrzynki

Projekty oceniać będzie profesjonalne jury, ale swoją opinię jak
co roku wyrażą także internauci. W ten sposób powstaną dwa
niezależne rankingi fasad. 1 maja br. wystartował plebiscyt,
w ramach którego publiczność wytypuje swoich zwycięzców.
Każdy ma bowiem możliwość oceny dowolnej liczby kandydatów.
Wystarczy wejść na stronę konkursu w zakładkę „Obiekty” i zagłosować, wskazując przy poszczególnych obiektach odpowiednią
ilość gwiazdek – od 1 do 5, w zależności od stopnia upodobania.
Jest na to czas do 31 października 2022 r. Realizacje, które najlepiej wypadną w swojej kategorii, zostaną uhonorowane tytułem
„Wyróżnienie Internautów”. Jako że zwykle grono uczestników
jest na mecie dość liczne, przyznawanie ocen warto rozłożyć
sobie w czasie.

Choć od momentu rozpoczęcia konkursu nie minęły jeszcze dwa
miesiące, a termin nadsyłania zgłoszeń mija dopiero 30 września
br., na tegorocznej liście startowej jest już blisko 100 elewacji.

Oceń kandydatów!

Idea z poparciem

Konkurs Fasada Roku to jedno z najważniejszych wydarzeń
w kalendarzu branży architektonicznej. Jego ideę wspierają
uznane organizacje i media branżowe. I tak w tym roku patronat
honorowy na wydarzeniem objęły Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP) o/Warszawa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP) o/Poznań. Ideę wspierają także redakcje takich periodyków jak: „Budujemy Dom”, „ekspertbudowlany”, „Izolacje”,
„Renowacje i Zabytki”, „TerazDom”, „Zawód:Architekt” oraz
portali internetowych: 4budowlani.pl, architekturadzisiaj.pl,
architekturaibiznes.pl, bryla.pl, budnet.pl, chemiabudowlana.
info, infoarchitekta.pl, murator.pl, obud.pl, sztuka-architektury.
pl, terazdom.pl.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
www.instagram.com/baumit.polska
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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

mieszkanie trzypokojowe o pow. 72 m. kw. w
Sosnowcu, do zamieszkania od zaraz.

dom w miejscowości Poręba-Żegoty,
gm. Alwernia, o pow. ok. 200 m kw,
działka 11 a.

dom 240 m kw
(plus 120 m kw poddasze)
z potencjałem inwestycyjnym w Balicach,
działka 5,2 a.

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

Cena: 750 tys. PLN.

Cena: 405 tys. PLN.

Cena: 315 tys. PLN

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

Cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 20 a w
Rącznej, gm. Liszki.
Cena: 425 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.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 40 a w
Paczółtowicach, z pięknym
widokiem na okolice
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DO SPRZEDANIA
dwie działki budowlane
w Woli Filipowskiej,
każda po 10 a.
Cena: 125 tys. PLN za 10 a.

Cena: 349 tys. PLN.

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

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 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5.
Cena: 250 tys. PLN.
5. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia
lub totalnego remontu na działce budowlano-usługowej
M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
6. Dom 220 m kw w Strzyżowicach, działka 70 a. Cena: 535 tys. PLN.
7. Mieszkanie o pow. 72 m kw. w Sosnowcu (trzy pokoje i
kuchnia). Cena: 315 tys. PLN.
8. Mieszkanie o pow. 34 m kw. w Wojkowicach, pow. będziński
(pokój i kuchnia). Cena: 175 tys. PLN.

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

16. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
17. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
18. 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.
19. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka 12 a w Filipowicach. Cena: 120 tys. PLN.
21. Działka 10 a w Woli Filipowskiej. Cena: 125 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
23. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.
Cena: 139 tys zł.
24. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
25. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
26. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków.
Nowa cena: 110 tys. PLN.
27. Działka budowlano-leśna 90 a w Skawicy, gm. Zawoja, pod
Babią Górą. Cena: 215 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
28. 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

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
34. 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.
35. 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.
36. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
37. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

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

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

System wykańczania ścian Baumit Ionit nagrodzony statuetką TopBuilder 2022
Już po raz czternasty miesięcznik "Builder" wyróżnił najbardziej innowacyjne rozwiązania stosowane w budownictwie. Jedna
z prestiżowych statuetek powędrowała w tym roku do firmy Baumit za system pokrycia ścian Baumit Ionit, oczyszczający powietrze dzięki generowaniu zdrowych jonów we wnętrzach. Nagrody przyznano podczas Gali TopBuilder 2022, która odbyła
się 20 kwietnia w Warszawie.
Statuetka TopBuilder to jedna z najbardziej cenionych nagród na
polskim rynku budowlanym, przyznawana corocznie najlepszym
innowacyjnym produktom, usługom i rozwiązaniom oraz realizacjom, a także produktom IT, wykorzystywanym w architekturze
i budownictwie.

Tegoroczna edycja była czternastą odsłoną tego projektu. 20
kwietnia w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala TopBuilder 2022, podczas której
zaprezentowano laureatów. Jednym z wyróżnień odznaczono
system Baumit Ionit, w którego skład wchodzą farba wewnętrzna
IonitColor oraz masy szpachlowe IonitFino i IonitFinish. Co go
wyróżnia?

To jedyny na polskim rynku system wykończenia ścian wewnętrznych, który aktywnie wytwarza zdrowe jony, eliminując
znaczną część aerozoli mogących przenosić szkodliwe wirusy,
a także pyłków czy drobinek kurzu. Reguluje przy tym wilgotność
w pomieszczeniach, utrzymując ją na optymalnym dla zdrowia
poziomie. Działanie systemu zostało potwierdzone przez niezależne, renomowane jednostki naukowo-badawcze. Powietrze
we wnętrzach staje się czystsze, a jego jakość jest porównywalna
do tej, której doświadczamy na łonie natury, co przekłada się na
łatwiejsze oddychanie, lepsze samopoczucie, lepszą koncentrację
czy zdrowszy sen, a także mniejsze ryzyko infekcji czy wystąpienia
reakcji alergicznych.

Dla producenta materiałów budowlanych z Wrocławia to już drugie
prestiżowe wyróżnienie w tym roku. Niedawno Baumit świętował
otrzymanie tytułu Dobra Marka 2022.

– Każde przyznane nam wyróżnienie bardzo nas cieszy i napawa
dumą, bo stanowi uhonorowanie wkładu firmy i jej pracowników
w rozwój polskiej branży budowlanej. To znak, że nasze produkty
oraz działania są dostrzegane i doceniane, a także potwierdzenie,
że nasza praca jest ważna i ma sens – mówi Aleksandra Gilewska,
Manager ds. Marketingu w firmie Baumit i dodaje: – Nagroda
TopBuilder 2022 dla systemu Baumit Ionit cieszy nas podwójnie,
bo dotyczy zagadnienia szczególnie dla nas ważnego – zdrowego
mieszkalnictwa, które promujemy od lat, podkreślając za każdym
razem znaczenie jakości powietrza w pomieszczeniach. Dbanie
o nią z systemem Baumit Ionit jest znacznie łatwiejsze. Umożliwia on bowiem wykorzystanie ścian i sufitów jako skutecznego
narzędzia w walce o czyste powietrze w pomieszczeniach. Takiego,
które działa bez przerwy, nie wymagając zasilania, napraw czy
innych dodatkowych inwestycji.
Więcej informacji o nagrodzonym systemie wykończenia ścian wewnętrznych można znaleźć na stronie internetowej www.baumit.
com.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
www.instagram.com/baumit.polska
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

Wakacyjne warsztaty
street artu z Mikołajem Rejsem
W wakacje w Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall odbędą się warsztaty ze street artu dla dzieci
w wieku 8-15 lat! Pod okiem uznanego, krakowskiego muralisty Mikołaja Rejsa uczestnicy
warsztatów przejdą 3-dniową szkołę sztuki ulicznej, a rezultaty młodych uczniów artysty będzie
można zaobserwować w przestrzeni miasta.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
I termin: 5-7 lipca, godz. 15.00-18.00
II termin: 12-14 lipca, godz. 15.00-18.00
Koszt: 160 zł / os.
Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na stronie www.ckiskrzeszowice.pl Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy

CHRZANÓW

KONCERT
EDYTY GEPPERT
25 czerwca 2022 roku (godz. 19.00) w sali teatralnej
MOKSiR Chrzanów wystąpi Edyta Geppert.
Bilety do kupienia w kasie kina Sztuka/Informacji
MOKSiR oraz online (bileteo, scenakonesera, ebilet.
pl, kupbilecik). Rezerwacje grupowe tel. 58 742 22
42.
Bilety: 115zł/100zł (parter), 80 zł (balkon).

TRZEBINIA
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU

www.MEBLEbenek.pl

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

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
• 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

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.

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

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.

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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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa
Kosmetyki naturalne LILAC
od lokalnego producenta

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zapraszamy do nabycia:
w sklepie stacjonarnym
ZIELARNIA LAWENDA
- Krzeszowice, Rynek 10a

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

u producenta
- Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 11
Wymagane wcześniejsze uzgodnienie terminu.

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

Na miejscu można skorzystać
z konsultacji w celu doboru kosmetyku.

Kontakt:
tel. 514 612 354
lub mail lilac@post.pl
Nowość.
Zestaw do kompleksowej
pielęgnacji cery trądzikowej.

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

Wybudujemy
dla Ciebie
Twój dom marzeń

+48 32 305 61 60
32-300 Olkusz ul. Krakowska 8
biuro@domydrewniane-zielinski.pl
www.domydrewniane-zielinski.pl
Domy Drewniane Zieliński

