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Gaja i Piękna – jak
miłość działa cuda

Gaja i Piękna, brudne, zaniedbane, chore klacze
z nieznaną przeszłością, za to ze straszną przyszłością… śmierć w rzeźni, na którą obie zostały skazane.
Gaja, około 10-cio letnia klacz
która imię otrzymała już w Fundacji z Miłości do Zwierząt – utuczona, z ochwatem (chorobą kopyt),
jak się później okazało momentami
agresywna, nieprzyzwyczajona do
dobrego traktowania, do zwykłego
ludzkiego dotyku, szczotkowania,
do czyszczenia kopyt, już o pozostałych zabiegach pielęgnacyjnych
nie wspominając, a w stadzie walcząca z innymi końmi o każdy kawałek marchewki, każde źdźbło
siana…

również okazało, chorująca na
przewlekłą obturacyjną chorobę
płuc (COPD). Obie bezdusznie
skazane przez swoich pseudo właścicieli na śmierć…

Fundacja z Miłości do Zwierząt
stanęła na głowie, żeby zebrać pieniądze na wykup koni. Założona
została zrzutka, rozwieszone
plakaty o zbiórce, na stronach internetowych pojawiły się informacje o akcji, wsparł nas również
Gwarek. We wrześniu 2020 roku
obie klacze trafiły pod opiekę FunPiękna – cudowna, wrażliwa, pło- dacji, tu zajął się nimi weterynarz,
chliwa i skryta klacz, jak się później kowal, Pani Ania Pachla (Prezes
czytaj dalej na str. 2

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

PRZYJMĘ
ZIEMIĘ

tel. 535-013-523

Tel. 534 678 567

MYCIE PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

WYCINKA
DRZEW

tel. 535-013-523
DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana
o powierzchni ok. 40 a,
w Paczółtowicach.

Cena: 349 TYS. PLN.

TRENUJ Z NATALIĄ!

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 5a działce.

Popraw swoją kondycję
z doświadczonym
trenerem!

natasha.baliy
baliy_n

Cena: 750 TYS. PLN.

baliy.natasha@gmail.com

tel. 696 595 118

WIĘCEJ NA STR. ��

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

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

Tel. 796 351 499

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

GAJA I PIĘKNA – JAK MIŁOŚĆ DZIAŁA CUDA

Fundacji) i wolontariusze. Otrzymały swoje drugie życie, swoje miejsce
na ziemi, wolność, bezpieczeństwo i spokój. W listopadzie 2020 uruchomiona została kolejna akcja dla końskich (i nie tylko) podopiecznych
Fundacji „Zostań świętym Mikołajem”, w której konie pisały o swoich
potrzebach na zimę: ciepłych derkach, nowych kantarach, suplementach
diety i potrzebie miłości, opieki i troski ze strony człowieka – prawdziwego
opiekuna – bo większość koni przebywających pod skrzydłami Fundacji
można adoptować wirtualnie lub realnie. O tym, że dzięki tej właśnie akcji
Gaja trafiła pod opiekę rodziny adopcyjnej pisaliśmy na naszych stronach
na FB, ale dziś chcemy Wam przekazać, jak Gaja zmieniła się po roku
i ośmiu miesiącach od czasu adopcji.
Obecnie Gaja to zadbana, ufna, spokojna, ułożona, grzeczna i „przytulaśna”
klacz, wodząca wzrokiem za swoimi adopcyjnymi opiekunami, spacerująca
pod siodłem po łąkach, lasach, działkach ;) Gaja reaguje na zawołania, wyraźnie cieszy się na każde spotkanie z rodziną i bezproblemowo poddaje
się zabiegom pielęgnacyjnym, kąpielom, a nawet potrafi dawać buziaczki
opiekunce i „podawać łapę” . To właśnie Gaję możecie spotkać na każdej
Kucykowej Niedzieli, jako konika do pogłaskania i wsiadania, dla tych
dzieci, które nie są jeszcze gotowe na jazdę. Niesamowite – prawda?
To rodzina adopcyjna, dojeżdżająca z Krakowa (a obecnie z Gliwic), bez
żadnego doświadczenia w „obsłudze koni”, dzięki swojej cierpliwości,
chęci, determinacji a przede wszystkim miłości do zwierząt, tak odmieniła
życie Gai.
Piękna również zyskała swoją małą opiekunkę – Zuzię. Dba o Nią, kiedy
tylko jest to możliwe, czyści, pielęgnuje, przytula, otacza swoją dziecięcą
miłością. Dzięki zakupionemu inhalatorowi Piękna (wraz z dwoma innymi
końmi chorującymi na COPD) otrzymuje odpowiednie leki, które poprawiły stan jej zdrowia i podniosły komfort życia.

Gaja przed przyjazdem do nas

Gaja dziś

Piękna dziś

Kucykowa niedziela

Patrząc dziś na zachowanie, samopoczucie i wygląd tych klaczy, porównując
do tego, w jakim stanie do nas trafiły, mamy pewność, że to, co robimy poprzez Fundację dla tych zwierząt ma sens i ciągle wierzymy, że inne konie
również odnajdą swojego człowieka, swoją bratnią duszę.

Gaję i Piękną możecie poznać osobiście w naszej ostoi, w której przebywają razem z innymi końmi. Znaczna część koni wymaga specjalnej
opieki, diety i rehabilitacji. O dobrostan kilkunastu koni i kucy, kilku
kotów i psów dbają członkowie fundacji i wolontariusze. Jest nas niewielu,
pracujemy ciężko, z zaangażowaniem i bezinteresownie, tworząc miejsce,
w którym świat wydaje się lepszy. Fundacja utrzymuje się z darowizn,
jazd konnych oraz specjalnych akcji, jak „Kucykowa Niedziela” lub „Joga
z końmi”, z których dochód jest w całości przekazywany na realizację
celów statutowych fundacji.
Zachęcamy Was i zapraszamy do wspólnego działania na rzecz naszej
Fundacji, a o wszystkich naszych akcjach przeczytacie na stronach Gwarka
Małopolskiego i Facebooku. Pamiętaj, że aby adoptować zwierzę wirtualnie czy nawet realnie nie ma znaczenia gdzie mieszkasz, czy blisko, czy
daleko, jeśli tylko chcesz spróbować – czekamy na Ciebie.

FB: @fundacjatenczynek
Tel. 792 977 009
Bardzo potrzebujemy Waszej pomocy
Prosimy o wpłaty na nasze konto:
Fundacja z miłości do zwierząt z imieniem konia, którego chcecie wesprzeć lub dopiskiem „na cele statutowe”
BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001

Centrum warsztatowe Day Care
dla dzieci z Ukrainy z mocnym wsparciem na rozwój
Miało działać miesiąc jako dzienny punkt opieki dla dzieci z Ukrainy. Krakowskie centrum warsztatowe Day Care funkcjonuje już prawie
pół roku, integrując i dając poczucie bezpieczeństwa blisko stu maluchom miesięcznie. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu zwykłych
ludzi, uciekające przed wojną dzieci bawią się w przestronnych salach w samym centrum miasta, zaprojektowanych i urządzonych
przez IKEA. Spontaniczną inicjatywę mieszkanki Krakowa dostrzegł i wsparł nawet UNICEF.
Day Care - Centrum Małych Spotkań mieści się w 3 dużych salach
Kamienicy Hetmańskiej przy krakowskim Rynku Głównym. Bezpłatne
zajęcia prowadzone są od 8:30 do 16:30, w czterech grupach dla dzieci
w wieku 3 do 6 lat. Edukacja odbywa się tu w systemie ukraińskim.
Dzięki temu po zakończeniu wojny, maluchy które z rodzinami wrócą
do kraju, będą przygotowane do nauki w szkole podstawowej. Ponadto
dzieci 4 razy w tygodniu uczą się języka polskiego. Pedagodzy, psycholożka dziecięca i edukatorzy artystyczni są z Ukrainy, nawet posiłki mają elementy kuchni ukraińskiej. Wszystko po to, aby stworzyć
najmłodszym namiastkę domu i dać poczucie bezpieczeństwa. Z początkiem wakacji wnętrza, w których bawią się dzieci, zyskały zupełnie
nowy wygląd. Pracownicy sklepu IKEA w Krakowie zaprojektowali
i własnymi siłami urządzili całą przestrzeń Day Care. Jest kolorowo,
estetycznie i przede wszystkim funkcjonalnie.
- Chcieliśmy, aby to miejsce było ciepłe i przyjazne pod każdym
względem, również wizualnym. W końcu dzieci spędzają tu
większą część dnia. – mówi Martyna Kawala, Specjalistka ds.
Projektowania Wnętrz w IKEA Kraków. - Sprawa była o tyle łatwiejsza, że część dotychczasowego wyposażenia została zakupiona w IKEA. Pozostało zaprojektować wnętrza i odpowiednio
je doposażyć. Przekazaliśmy blisko tysiąc sztuk produktów, od
mebli dziecięcych i biurowych, po elementy dekoracyjne i zabawki.
Przywieźliśmy i zmontowaliśmy wszystko. W projekt mocno zaangażowali się nasi pracownicy, a efekt... Myślę, że najlepszą recenzją są uśmiechnięte twarze maluchów – dodaje Martyna Kawala.
W lipcu Fundacja FINE, która prowadzi placówkę, została oficjalnym partnerem ONZ, podpisując umowę o współpracy
z UNICEF na realizację działań na terenie Krakowa i południowej
Polski. Pomysłodawcy Day Care będą mogli rozbudować kadrę,
zapewnić jeszcze lepsze warunki swoim podopiecznym i przyjąć
kolejnych. Ponadto fundacja FINE zaprosiła do współpracy fundację Arete oraz Zustricz, aby od września uruchomić w Krakowie
nowe Centrum Integracji polsko-ukraińskiej.
Od impulsu po lawinę szczęśliwych zbiegów okoliczności

Jak to się stało, że spontaniczna inicjatywa mieszkanki Krakowa
przekształciła się w tak duży i dynamicznie rozwijający się projekt?
Wszystko zaczęło się tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy do
Krakowa zaczęli przyjeżdżać pierwsi uchodźcy i uchodźczynie.

Tysiące zagubionych matek z dnia na dzień musiało odnaleźć się
w nowym miejscu. Zorganizować sobie na nowo życie i załatwić
wszystkie formalności. Wtedy w głowie lokalnej aktywistki zrodził
się pomysł, aby stworzyć miejsce, w którym uciekające przed wojną
matki mogą zostawić dzieci pod profesjonalną opieką na czas załatwienia spraw w urzędzie czy wizyty u lekarza.

- Kiedy 14 marca otwieraliśmy w Pałacu pod Baranami Day Care
- Centrum Małych Spotkań dla 100 ukraińskich dzieci, naszym
największym marzeniem było, żeby funkcjonować miesiąc. Takie
było założenie spontanicznej zbiórki funduszy poprzez portal pomagam.pl. Pierwsze pozytywne zaskoczenie przyszło zaledwie
półtora dnia później, kiedy na koncie była już cała kwota, o którą
prosiliśmy. A pieniądze wciąż napływały. Co wydarzyło się później?
Lawina szczęśliwych zbiegów okoliczności, energia i chęć zaangażowania się wielu wspaniałych ludzi, firm i organizacji – wspomina
Karolina Bisping-Adamik, inicjatorka Day Care Kraków Centrum
Małych Spotkań, prezeska fundacji Fine.
Grupa niebieska, żółta, biała i czerwona

Na początku Day Care, dzięki uprzejmości Jana i Matyldy Potockich, funkcjonowało w zabytkowych salach Pałacu pod Baranami. W połowie kwietnia przeniesione zostało do Kamienicy
Hetmańskiej (Rynek Główny 17). Zajęcia odbywają się w czterech
grupach wiekowych po 25 dzieci: grupa niebieska - 3 latki, grupa
żółta – 4 latki, grupa biała – 5 latki i grupa czerwona – 6 latki.
Każda grupa jest prowadzona przez dyplomowanego nauczyciela
przedszkolnego z Ukrainy. Pomoc jest więc wielopłaszczyznowa
– Day Care nie tylko zapewnia opiekę nad dziećmi, aby ich opiekunowie mogli podjąć pracę, ale też stwarza nowe miejsca pracy.
Choć kadra otrzymuje wynagrodzenie, zajęcia – za wyjątkiem wyżywienia - są bezpłatne. Zainteresowanie Day Care jest duże, ale
w związku z ciągłą rotacją, placówka cały czas przyjmuje nowe
dzieci. Formularz rejestracyjny w języku ukraińskim dostępny jest
na www.daycarekrakow.pl.
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Trwa walka o poprawę bezpiczeństwa drogowego we wsi Zalas.
Petycję można podpisać jeszcze do 31 sierpnia.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zalasu Amonit, Kacper Popiołek, stworzył petycję w sprawie podjęcia pilnych, widocznych działań
poprawiających bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania ulic Garncarskiej i Galicyjskiej we wsi Zalas. Jak mówi Kacper Popiołek: "Petycja powstała
w oparciu o brak działań ZDPK, marginalizowanie przez tę instytucję raportów i protokołów komisji bezpieczeństwa Gminy Krzeszowice już od dwóch
lat (!) oraz rosnącą liczbę kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu. Głównym postulatem petycji jest doznakowanie i montaż barier ochronnych".
Poznać szczegóły oraz podpisać petycję można pod adresem petycjeonline.com/zalas
logując się do portalu, do Facebooka lub potwierdzając podpis mailowo.

Najbardziej poszukiwane auta używane

Rekordowo długi czas oczekiwania na nowe samochody oraz rosnące stopy procentowe zmieniły krajobraz rynku. W nowych
warunkach do łask powracają tańsze, używane auta. Jakie marki i modele są teraz poszukiwane najbardziej? Jakie są ceny
używanych samochodów oraz w jaki sposób najczęściej są finansowane auta? Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy
wspólnie z ekspertem LeasePlan – jednej z największych w Polsce firm wynajmu długoterminowego, właściciela platformy
sprzedażowej oraz salonów z autami pokontraktowymi.
Najbardziej poszukiwane używane auta to te, które były eksploatowane w ramach wynajmu długoterminowego lub leasingu. To
pojazdy nie starsze niż 5 lat, z umiarkowanym przebiegiem i w pełni
udokumentowaną historią. Zarówno serwisową, jak i ewentualną
szkodową. Ponadto auta, które trafiają do sprzedaży w ramach sieci
LeasePlan, są poddawane zabiegom renowacyjnym oraz wnikliwej
kontroli technicznej.

Dzięki temu, kolejni użytkownicy mogą liczyć na pełną przejrzystość zawieranej transakcji, wchodząc w posiadanie samochodu,
który jest utrzymany jak nowy i nie posiada ukrytych wad. Stan
i historia kupowanego samochodu nie stanowią żadnej tajemnicy,
co jest dla kupujących ogromnym atutem.
Top 5 – najbardziej poszukiwane modele
w salonach z autami pokontraktowymi
W czasach wysokich i wciąż rosnących cen paliw, największym zainteresowaniem cieszą się auta z napędem hybrydowym. Zwłaszcza
tym „samowystarczalnym”, czyli nie wymagającym doładowywania
z gniazdka. W dzisiejszych warunkach są to wciąż najbardziej efektywne napędy, co w jeździe miejskiej przekłada się na niskie zużycie
paliwa. – Wśród hybryd nie ma zaskoczenia i ten rodzaj napędu
zdominowany jest przez Toyoty. Najbardziej poszukiwane modele
to Auris, RAV4 i Prius – wyjaśnia Marcin Górski, który zarządza
biznesem samochodów używanych w LeasePlan.

Drugą, najbardziej poszukiwaną grupą, są auta z silnikiem benzynowym. Współczesne i w większości przypadków turbodoładowane
konstrukcje potrafią być naprawdę oszczędne, a jednocześnie charakteryzują się wysoką kulturą pracy. To wciąż ciekawa propozycja.
Jednostki benzynowe zapewniają wysoki komfort podróżowania
i zwykle mają najkorzystniejsze ceny. Pośród samochodów z sil-

nikiem benzynowym, top 5 modeli budzących największe zainteresowanie w 2022 roku to Volkswageny: Arteon i Tiguan, następnie
Audi A4, Opel Insignia oraz Astra.
Na trzecim miejscu są najbardziej niegdyś pożądane Diesle
Takimi silnikami mogą się dziś interesować pokonujący długie trasy.
- Największym zainteresowaniem w naszej ofercie używanych diesli
cieszą się modele: Volkswagen Arteon, Audi Q5, Mercedes Klasy
E, Volkswagen Tiguan oraz Skoda Kodiaq – dodaje Marcin Górski.
Najpopularniejsze ceny i formy finansowania
W ostatnim półroczu najlepiej sprzedają się auta w przedziale cenowym między 80 a 100 tys. zł. Na drugim miejscu uplasowały
się zdecydowanie droższe samochody - w przedziale od 160 do
180 tys. zł. Trzecim pod względem zainteresowania jest przedział
cenowy 120 – 140 tys. zł. Klienci najchętniej sięgają po auta miejskie
i kompaktowe oraz dobrze wyposażone samochody klas wyższej
i premium.
Po jakie formy finansowania
najchętniej sięgają dziś kupujący auta?
– W 2021 roku odnotowaliśmy największy udział płatności gotówką
(przelewem). Na drugim miejscu był leasing. Nasza oferta wynajmu
długoterminowego dla aut używanych jest młoda - wystartowaliśmy
z nią dopiero w styczniu 2022 roku, ale także w tej formie finansowania auta sprzedają się w kilka dni. To atrakcyjna alternatywa dla
wynajmu nowych aut, a krótki okres wynajmu używanych pojazdów
- od 12 do 24 miesięcy - dobrze się sprawdza w tych niepewnych
czasach – podsumowuje Marcin Górski z LeasePlan.

Samochody używane LeasePlan to platforma online oraz salony oferujące auta pokontraktowe, które zakończyły finansowanie w ramach
usługi długoterminowego wynajmu

Obecnie działają w Polsce dwa salony LeasePlan w Warszawie i Krakowie. Drugi z nich przeszedł przebudowę i został znacznie powiększony, dzięki czemu na jego stałej ekspozycji może być teraz prezentowanych ponad 150, zamiast dotychczasowych kilkudziesięciu aut.

Pewne auta

O firmie LeasePlan
LeasePlan jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi Car-as-a-Service, z 1,9 mln pojazdów zarządzanych w ponad 30 krajach. LeasePlan zarządza całym cyklem życia pojazdu dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, począwszy od zakupu, poprzez ubezpieczenie i serwis, aż po odsprzedaż samochodów.
LeasePlan jest zaangażowany w pełnienie roli lidera w przejściu na mobilność bezemisyjną i wyznaczył sobie ambitny cel osiągnięcia zerowej emisji netto przez swoją flotę do 2030 roku.
Dowiedz się więcej na stronie www.leaseplan.com/corporate
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Frączyk I.: Jak u siebie

Legenda o Siedlcu

Dawno temu w Siedlcu był pałac, w którym mieszkali
król i królowa. Pałac otaczał przepiękny ogród, wypełniony rzadkimi okazami krzewów i kwiatów.
W centralnej części ogrodu znajdował się wodospad, który był wybudowany w taki sposób, że ze spływającej wody wydobywała się muzyka.
Miejsce było magiczne.
Pewnego dnia wodospad przestał
działać. Wzywano różnych specjalistów ze wszystkich stron świata,
by wodospad naprawili, ale ich wysiłki nic nie dały. Woda spływała, ale
muzyki ciągle nie było słychać. Rośliny, które rosły wsłuchane w piękne
melodie, zaczęły marnieć. Królowa
była załamana.
Wtedy do Siedlca przybył młody
chłopak o imieniu Wiktor. Ludzie
szybko mu opowiedzieli o problemie
królewskiej pary z ogrodem. Wiktor
postanowił spróbować swoich sił.
Zgłosił się na ochotnika i królewska
para zezwoliła, aby zajął się zepsutym
wodospadem. Kiedy przez kilka dni
nie udało mu się nic zdziałać, postanowił schować się nocą w ogrodzie
by sprawdzić, czy przypadkiem tajemnica nie kryje się w ciemności.
I rzeczywiście, miał rację.
Okazało się, że o północy przy wodospadzie zbierają się czarownice

i odprawiają swoje czary, przez co
przestraszone wody umilkły, a rośliny marniały. Wiktor wymyślił, aby
z pomocą kilku śmiałków z okolicy
zaczaić się na czarownice z lustrami.
Kiedy czarownice pojawiły się na
swoje conocne spotkanie przy wodospadzie, Wiktor ze swoimi pomocnikami wyskoczyli z krzaków
i skierowali lustra na czarownice.
Złe czary odbiły się od luster i trafiły
wprost w czarownice, które w tym
momencie zniknęły i nigdy więcej
nie wróciły do ogrodu.
Szczęśliwa para królewska obsypała
Wiktora nagrodami. Chłopak
dostał także nowy dom w pobliżu
ogrodu. Żył w Siedlcu jeszcze długo
i szczęśliwie, ciesząc się uznaniem
i szacunkiem ludzi, w wodospad
przez długie lata zapewniał mieszkańcom Siedlca i roślinom z królewskiego ogrodu wyjątkowe doznania
muzyczne.
v Julia Łydek, kl. III b
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018

Rudnicka O.: Zgiń, przepadnij

Eliza ma wszystko, czego chce – stabilny związek,
niewielkie mieszkanie na warszawskiej Starówce
i wymarzoną pracę. Spokojnie żyje z dnia na dzień,
dopóki jedna z podopiecznych nie postanawia
obdarować jej spadkiem. Wskutek nieporozumienia Eliza staje się właścicielką zrujnowanego
hotelu o dość wątpliwej reputacji. Mimo fachowej
pomocy przyjaciółki, poukładany świat w jednej
chwili staje na głowie... Podczas gdy wszyscy
wokół są przekonani, że odziedziczyć można wyłącznie złote góry, bohaterce przychodzi stawić
czoła wyzwaniom, o jakich jej się nie śniło.

Od najmłodszych lat Tekli towarzyszy pech. Nie
wiadomo, czy to klątwa, czy też fatalne zrządzenie losu, ale nieszczęście dopada też każdego,
kto się z nią zetknie. Walczy z fatum wszelkimi
możliwymi sposobami. Przed załamaniem nerwowym ratuje ją dawno niewidziana kuzynka,
Dominika, która nie wierzy w żadnego pecha,
dopóki samolot, którym miała polecieć, nie ulega
nagłej awarii i lot zostaje przełożony. Wywołuje
to kolejne reperkusje, a jedną z nich jest nieoczekiwanie znaleziony trup…

Piotrowski P.: Matnia

Goulson D.: Dżungla w ogrodzie.
Ogrodnictwo na ratunek planecie

Zuza nigdy nie miała zbyt wielkiego szczęścia. Gdy
zostaje oszukana przez byłego partnera, musi spojrzeć
prawdzie w oczy. Ma trzydzieści cztery lata i dwumilionowy dług, a za niecałe pół roku urodzi bliźniaczki.
I wtedy w jej życiu pojawia się Marek, mężczyzna idealny:
przystojny, troskliwy i dojrzały. Proponuje dziewczynie
przeprowadzkę do rodzinnych Toporzyc. Marek dowiaduje się, że musi jechać do Niemiec z powodu pilnego
zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce robią się coraz
dłuższe, Zuza zostaje sama w starym domu w środku
lasu. Wiejska sielanka z każdym dniem coraz bardziej
przypomina koszmarny sen…

Wystarczy kilka drobnych zmian, aby spłachetek ziemi stał się rozległą siecią maleńkich
rezerwatów przyrody. Ogrody i parki, szczeliny
w chodniku i doniczki. Gdziekolwiek jesteśmy, w odległości kilku kroków od nas żyją
dżdżownice, stonogi, muchy, rybiki, komary, osy,
chrząszcze, myszy, ryjówki i wiele, wiele więcej
fascynujących stworzeń.

Krasińska A.: Nauczycielka z getta

Darwood M.: Luonto

Wstrząsająca historia oparta na autentycznych ludzkich
losach. Początek II wojny światowej. Łódź. Młoda nauczycielka Laura, z miłości do męża pochodzenia żydowskiego, podejmuje drastyczną dezycję i dobrowolnie
zamieszkuje z jego rodziną w łódzkim gettcie. Mimo
wielu obaw nie jest do końca świadoma, co to oznacza.
Wie jedno: nie potrafi żyć bez ukochanego. W getcie
szybko doświadcza skrajnej biedy. Poznaje doświadczenie śmierci. Jest gotowa na wszystko, by ocalić rodzinę męża, i nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy
ukochany trafia do więzienia, nie traci nadziei, że uda
im się uniknąć najgorszego.

Podczas trzęsienia ziemi siedemnastoletnia
Chloris zostaje uratowana przez monstrualne ptaszysko. Orzeł jest Homanilem - dwudziestoletnim
chłopakiem o imieniu Gratus. Zabiera dziewczynę
do Luonto - osady, będącej odpowiednikiem biblijnej arki. Homanile żyją pod ludzką postacią,
lecz gdy do głosu dochodzą silne emocje, ulegają
przemianie w zwierzęta. Jaką misję mają do spełnienia Homanile? Czy związek człowieczej dziewczyny z Homanilem ma szansę na przetrwanie?

Bonda K.: O włos t. 1
W Lesie Kabackim zamordowano dwie młodziutkie
dziewczyny. Policjanci od dawna nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Ale to nie koniec makabrycznych
odkryć, bo w trakcie przeczesywania okolicy śledczy
trafiają na coś jeszcze... Kosiarz z Kabat sieje postrach.
Do akcji nieformalnie wkracza detektyw Jakub Sobieski.
Tropy prowadzą w przeszłość, do niewyjaśnionej zbrodni
sprzed lat. Czy pragnienia mordercy znów dały o sobie
znać? Czy młodemu detektywowi uda się wytropić
sprawcę, zanim życie straci kolejna kobieta?

Galewska-Kustra M..:
Z muchą na luzie ćwiczymy buzie
Fefe to wyjątkowa mucha! Gasi pożary, jeździ samochodem, chodzi do kina, biega w maratonach
i jest gwiazdą opery. Kto się z nią zaprzyjaźni, nie
będzie się nudzić! Dzięki Fefe ćwiczenia staną się
zabawą, a maluch, słuchając opowieści o przygodach muszki i realizując wyznaczone przez
nią zadania, nawet się nie zorientuje, że właśnie
wykonał ważną pracę.

WAKACYJNA BIBLIOTEKA W FILIPOWICACH
Wakacje to niezwykły czas, gdzie na każdym kroku możemy spodziewać się fascynującej
przygody. A jak niezapomniana przygoda, to tylko w naszej filipowickiej bibliotece.
Na tegoroczne spotkanie z najmłodszymi użytkownikami, biblioteka przygotowała bogaty program zajęć
i warsztatów, aby wspólnie spędzić wakacyjny czas - bez
tłumu, korków, w plenerze, wśród książek i co najważniejsze razem.
Naszą wakacyjną przygodę zaczęliśmy od spotkania
z treserką piesków Kasią Tokarczyk i jej czworonożnym
przyjacielem Journey. „Pieskie rozmowy”, zabawy
i sztuczki w wykonaniu naszych gości, były tak ciekawe
i fascynujące, że na pewno jeszcze do nich powrócimy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z teatrzykiem Kamishibai, zajęcia z literaturą przygodową
i filmem – duże brawa dla utalentowanych, małych aktorów. Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć plastycznych
o tematyce wakacyjnej. „Moja wakacyjna przygoda
ze Smokiem” „Ahoj wakacyjna przygodo!”, „Wakacje
z moim czworonożnym przyjacielem”, to tematyka przepięknych prac w wykonaniu najmłodszych artystów,
które zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece.
Niektóre małe dzieła artystyczne zostały uhonorowane

wyróżnieniem. Zajęcia w plenerze, gry i zabawy eduka- Walkowicz z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach za przycyjnie, spotkanie z literaturą, zachęciły najmłodszych gotowanie dla nas małych niespodzianek.
do twórczego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu
z dużą dawką śmiechu i radości.
Do zobaczenia za rok!
Biblioteka dziękuje za wspólnie spędzony czas dzieciom,
Ahoj, wakacyjna przygodo!
za zaangażowanie, ich rodzicom jak również pani Janinie
v Organizator Ewa Lis
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„LETNIA BRYZA” - UKOJENIE SKÓRY I UMYSŁU
Oxybrazja wodno-tlenowa to peeling mechaniczny przeprowadzany przy wykorzystaniu
soli fizjologicznej. Jej rozproszone krople to główny czynnik odpowiadający za skuteczne
złuszczenie wierzchniej warstwy naskórka. Strumień kropel nanoszony jest pod ciśnieniem
za pomocą specjalistycznego aplikatora. Metoda jest bezbolesna, w pełni bezpieczna i daje
bardzo zadowalające efekty.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Profesjonalne urządzenie do oksybrazji zapewnia
bezpieczeństwo wykonania zabiegu. Ze względu
na bezinwazyjność zabiegu, może on być przeprowadzany u osób o cerze wrażliwej oraz naczyniowej.
Korzystnie oddziałuje na skórę właściwą, stymulując
syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, a tym
samym poprawiając jędrność. Ponadto oxybrazja korzystnie oddziałuje na niszczenie bakterii beztlenowych, odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych. Niska
temperatura podczas zabiegu dodatkowo hartuje skórę
i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

Wskazania:
• trądzik
• skóra wymagająca ujędrnienia
• skóra wymagająca nawilżenia, odżywienia
• zmarszczki
• skóra wymagająca oczyszczenia
• nadmierne wydzielanie sebum
• rozstępy
• cellulit
• blizny
Efekt:
• nawilża i dotlenia skórę
• oczyszcza skórę
• wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
• wspomaga leczenie trądziku różowatego
• łagodzi objawy trądziku (niszczy bakterie beztlenowe)
• łagodzi stany zapalne skóry
• zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia
• zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż)
• stabilizuje pracę gruczołów łojowych
• poprawia koloryt skóry
• spłyca zmarszczki
• rewitalizuje

www.instytutelf.pl

• regularne zabiegi wpływają na jakość skóry właściwej, pobudzają
produkcję kolagenu i elastyny
• elastyczność skóry zwiększa się, zmarszczki stają się mniej widoczne
Pięlęgnacja domowa:
Polecamy przez cały okres letni „Elixir Hyaluron 3D” - ultranawilżający preparat z 3 rodzajami kwasu hialuronowego. Zawiera
usieciowany kwas hialuronowy - wypełniacz zmarszczek i bruzd
o zdolności do wiązania wody. Do skóry suchej i dojrzałej. Gwarantuje
długotrwałe nawilżenie!
Zobacz jak wygląda zabieg naszym urządzeniem. Sprawdzona
i niezastąpiona technologia. Szczególnie polecamy po opalaniu!
Relaksujący zabieg „Letnia Bryza” obejmujący oxybrazję, linię
profesjonalnych kosmetyków z kwasem hialuronowym oraz masaż,
to doskonałe ukojenie Twojej skóry i zmysłów.
Polecają kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Zalety:
• bezpieczna i bardzo skuteczna metoda złuszczania naskórka nawet
w przypadku cery wrażliwej i naczyniowej

Moda w stylu Coastal Grandmother – plażowa elegancja
Letnia moda obfituje w kolory okraszone kwiatami, kropkami czy egzotycznymi printami. W stylizacjach dużo się dzieje. Co
jednak włożyć, jeśli nie mamy ochoty na tę intensywność lub sytuacja np. biznesowa wymaga od nas stonowanego stroju?
Z pomocą przychodzi nam ponadczasowy i uniwersalny styl Coastal Grandmother, w którym królują jasne, naturalne barwy
oraz proste kroje. Brzmi ciekawie? Zapraszamy dalej!
Styl Coastal Grandmother przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jak wygląda zatem tytułowa „babcia z wybrzeża”? Czerpie
z życia garściami, dlatego jej stylizacje muszą łączyć w sobie elegancję i wygodę. Najlepiej obrazuje ją główna bohaterka filmu
„Lepiej późno niż później” – Erica – grana przez Diane Keaton. Obserwujemy kobietę w dojrzałym wieku, która uwielbia jasne kolory,
naturalne i zwiewne materiały, a to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody – letniego domku w nadmorskiej miejscowości.

– Bohaterka filmu Nancy Meyers dobrze oddaje ducha stylu Coastal Grandmother – to połączenie wygody z dobrym smakiem,
który nie oznacza eleganckiego garnituru i jako całość świetnie
prezentuje się w luksusowym domku na plaży. Ale, ale gdyby ktoś
pomyślał, że ten styl nie ma przełożenia na nasze realia, to warto
zaznaczyć, że nazwa nazwą, ale sam koncept znamy od dawna
i wcale nie jest on zarezerwowany dla mieszkających nad morzem
babć. O co zatem chodzi? O stylizacje w jasnych kolorach, często
total-looki, z wykorzystaniem lnianych, bawełnianych koszul,
prostych spodni, wygodnych golfów i kapeluszy, które świetnie
sprawdzą się na spacerze plażą czy deptakiem nadmorskiej miejscowości, ale nie tylko – mówi stylistka marki KiK.
Subtelna góra

Aby stworzyć wzorcową stylizację w stylu Coastal Grandmother
warto pamiętać o kilku zasadach. Postawmy na odzież w naturalnych kolorach z jasnej palety – najlepszy będzie krem, beż, wanilia, złamana biel – dobierzmy minimalistyczne dodatki i pamiętajmy o słomkowym kapeluszu.

– Co włożyć, aby wydobyć nadmorski czar w stylizacji? Postawmy
na subtelną, wygodną górę, która nie będzie krępowała ruchów.
Nonszalancko zawiązana lniana koszula z białym topem, kardigan
zarzucony na ramiona czy sweter z dużymi guzikami i dekoltem
w kształcie litery V będą prezentowały się świeżo i delikatnie.
Warto pomyśleć o czymś na chłodniejsze wieczory – tutaj lekki,
kremowy golf albo bawełniany longsleeve z apaszką pod szyją
sprawdzą się idealnie. W takim zestawieniu możemy wybrać także
górę w drobne, granatowe lub błękitne paski – radzi stylistka KiK.
Wygodny dół

Dobrze dobrany „dół” stylizacji stworzy udany total look – warto
zwrócić szczególną uwagę na proste kroje spodni i naturalne,
przewiewne materiały. Białe jeansy z prostą nogawką, kiedy jest

chłodniej lub przewiewne bermudy do połowy uda z lnu czy bawełny organicznej stworzą udaną parę z jasną górą. Warto pamiętać
o tym, że taka niewymuszona elegancja Coastal Grandmother
wymaga także wygodnego obuwia, najlepiej na płaskiej podeszwie.
Ubierzmy jasne trampki na spacer, klapki na plażę, a mokasyny lub
baleriny na eleganckie spotkanie.
Tylko dla babć?

Choć nazwa stylu sugeruje modę dla dojrzałych kobiet, warto
spojrzeć na nią szerzej – ten sposób ubierania będzie pasował kobietom w różnym wieku, także młodym. Jasne barwy w połączeniu
z klasycznymi krojami nadają świeżości stylizacjom. Dodatkowo
można je nosić na różne okazje – nie tylko spędzając urlop nad
morzem. Sprawdzą się podczas letnich wieczorów, jak i na bar-

dziej oficjalnych spotkaniach, dając odpoczynek od intensywnych,
letnich barw.
Styl Coastal Grandmother można porównać do wnętrzarskiego
Hamptons – jest dużo jasnych kolorów i świeżości, która tak dobrze
koresponduje z nadmorskimi pejzażami. Jednak w tym wypadku
moda wcale nie musi nosić znamion luksusu i być droga – wystarczy
wiedzieć, co z czym połączyć, aby wyglądać promiennie.
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Zapraszamy na Biblioteczną Grę Miejską „Piraci”
Kochasz rozwiązywać zagadki? Czytasz z zapartym tchem pirackie przygody”?
Chcesz odkryć tajemnice pirackiego statku?

Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś “tak”,
to koniecznie musisz wziąć udział w naszej grze bibliotecznej!
Zachęcamy do przebrania się za pirata!!
27 sierpnia 2022 r., sobota, w godzinach 10:00-12:00,
Biblioteka w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6.
Obowiązują zapisy pod numerem 12 282 15 13
Uwaga!
– startować mogą patrole maksymalnie 10 osobowe,
– każdy patrol musi być pod opieką osoby dorosłej,
– zapisując się, wpisz ilość osób w patrolu.

Wielu rodziców na to czekało.
IKEA ponowie otworzyła Smålandię
Po ponad dwuletniej przerwie krakowska IKEA ponownie otworzyła
popularną Smålandię, czyli bezpłatny plac zabaw dla najmłodszych.
Rodzice mogą zostawić tu swoje pociechy pod okiem przeszkolonych
opiekunów i udać się na zakupy.
Od 1 sierpnia dzieci w wieku
od 3 do 10 lat ponownie mogą
korzystać z bezpłatnego placu
zabaw, znajdującego się na terenie sklepu. Czarodziejski
Las Zabaw Småland otwarty
jest w dni powsz ednie od
11:00 do 20:00, a w soboty
od 10:00 do 20:00.
Plac zabaw posiada zabezpieczenia przed wyjściem dzieci,
jak również wejściem obcej
osoby dorosłej, a przy wejściu
i w y jściu prowadzona jest
rejestracja. Dziecko można
z ostaw ić ma k sy ma lnie na
godzinę.

Cza rodziejsk i Las Zabaw
Små land prz y pomina magiczny las, w któr y m maluchy mogą dać złapać się
w sieć pająka czy wskoczyć
do basenu kulkami. Można
tu skradać się, wspinać, bawić
w chowanego, ale też poczytać
książkę lub pobawić drewnianymi klockami.
Cza rodziejsk i Las Zabaw
Småland został zamknięt y
na ponad dwa lata w związku
z restrykcjami sanitarnymi
w prowadz ony mi w cz asie
pandemii.

III Festyn Gminno-Parafialny w Liszkach za nami!
W blasku promieni słonecznych, punktualnie od 13:00 dzieci ze szkół podstawowych z Kryspinowa, Liszek i Piekar zaprezentowały wszystkim zgromadzonym piękne programy artystyczne. Następnie byliśmy świadkami koncertu Gminnej Orkiestry Dętej w Liszkach, pod przewodnictwem kapelmistrza
Dawida Roja. Po krótkiej przerwie na scenie pojawiały się na przemian: Zespół Czeremszyna z Ukrainy, a także Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka,
który zaprezentował m.in. tańce i piosenki z Górnego Śląska, Beskidu Śląskiego, Górali Spiskich oraz z regionu lubelskiego i krakowskiego.
Kulminacyjnym momentem festynu był występ gwiazdy wieczoru
– zespołu Bayer Full, który przyciągnął na lisiecki rynek prawdziwe
tłumy. Po ponad godzinnym występie przyszedł czas na zabawę taneczną z zespołem Creszendo. Imprezę zakończył kilkuminutowy
pokaz sztucznych ogni.
Za gastronomiczny wymiar festynu odpowiedzialne były: KGW
Kryspinianki, Stowarzyszenie im. Św. Jana Kantego w Liszkach,
Róże Żywego Różańca i Lisiecki Klub Seniora, a na wszystkie dzieci
czekały dmuchańce. Podczas wydarzenia odbywała się również
zbiórka darów na rzecz osób potrzebujących na Ukrainie, której
efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji
III Festynu Gminno-Parafialnego w Liszkach, a także wszystkim
gościom.
Do zobaczenia za rok!

v www.liszki.pl
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Finał II Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego
im. Moniki Swarowskiej- Walawskiej i NIEZWYKŁE ZARĘCZYNY
TENORA ŚWIATOWEJ SŁAWY w operowym brzmieniu!
7 niezwykłych koncertów, ponad 100 uczestników, wspaniali artyści z różnych krajów… to ŚPIEWANIE BEZ GRANIC ! Kolejna, druga edycja Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego im. Moniki Swarowskiej -Walawskiej dobiegła
końca. Wydarzenie przyniosło wiele emocji a szczególnie niezwykłych chwil wzruszeń. Od przesłuchań konkursowych na
najwyższym poziomie artystycznym po zaręczyny ARNOLDA RUTKOWSKIEGO - tenora światowej sławy na scenie Filharmonii
Świętokrzyskiej podczas Gali Finałowej Festiwalu.
Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego

im. Moniki Swarowskiej -Walawskiej dobiegła końca. Tegoroczna, już druga
- niezwykła edycja wydarzenia przyniosła wiele emocji a szczególnie niezwykłych chwil wzruszeń. Nie zabrakło ich począwszy od przesłuchań konkursowych i bezkonkurencyjnej 1 nagrody dla Michała Dziedzica, naszego
ubiegłorocznego finalisty wspaniale prezentującego się podczas tegorocznych
przesłuchań. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego miało wiele dylematów.
• „Konkurs zorganizowany z największą precyzją i profesjonalizmem.
Nawał wspaniałych głosów. Werdykt był trudny… współpraca jury
wspaniała, do pozazdroszczenia!!! Kurs mistrzowski bez najmniejszych
zastrzeżeń!!! Na koncertach z powodu nagłego przymusowego wyjazdu
nie byłem. Ważne WYDARZENIE. Świetni ludzie. Podziw dla inicjatywy, POMYSŁODAWCY I ORGANIZATORA!!!” - prof. dr hab.
Włodzimierz Zalewski – przewodniczący Jury konkursowego, pedagog
Konkurs swoją obecnością zaszczycił również gość specjalny z Norwegii Gjorill Songvoll, zaproszona do współpracy w jury konkursowym w myśl
idei polsko-norweskich integracji wokalnych. Podczas Festiwalu odbywały
się również kursy zespołowe oraz indywidualne prowadzone m.in. przez Arnolda Rutkowskiego, prof. Włodzimierza Zalewskiego, prof. dr hab. Agatę
Kobierską, Edytę Piasecką, dr Katarzynę Haras, Jadwigę Postrożną, Julię
Fercho. W Festiwalu w myśl idei integracji brali udział zarówno profesjonaliści, soliści scen operowych, studenci wydziałów wokalnych jak również
amatorzy, których głos dla nas jest niezwykle ważny, dlatego pragnę przytoczyć fragment rozmowy z dwiema naszymi chórzystkami :
• „Jestem szczęściarzem, że poznaję tylu cudownych, ambitnych, ciekawych i szlachetnych ludzi pełnych gościny. Dziękuję za koncerty w oryginalnych i cudownych miejscach. Bardzo jestem wdzięczna Julii Fercho
za pokazanie mi moich możliwości głosowych. Uświadomiłam sobie, że
mam wyjątkowe coś, co do tej pory spało smacznie” - mówi Małgorzata
Borowska, członek zespołu wokalnego ŚPIEWANIE BEZ GRANIC,
chórzystka z Warszawy.
• „Integracja w Stowarzyszeniu "Śpiewanie bez Granic" przynosi mi
(nam) niesamowite wrażenia, to wspólne przeżyte chwile, daje okazję
ekspresji, wyrażania siebie, emocji. W zespole uzupełniamy się wzajemnie, inspirujemy, wspieramy, tworzymy niezapomniane dzieła wokalne. Praca w Zespole to radość, euforia, zachwyt, uniesienie .. Na
Warsztatach zdobywamy wiedzę i doświadczenie, poprawiamy swoje
umiejętności wokalne, pracujemy nad emisją głosu... Warsztaty to spotkania ze znajomymi ... Zwieńczeniem Warsztatów Muzycznych są
wspólne Koncerty z Artystami, Solistami, Dyrygentami .... ! Koncerty,
to wspaniała uczta dla ciała i ducha ! Muzyka to pasja która nas połączyła ! Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
kolejnego, pięknego, Projektu Śpiewanie bez Granic ! Dziękuję, że Jesteście !” - Anna Kubaty – członek zespołu wokalnego Śpiewanie bez
Granic, pochodząca z Gminy Zabierzów z chóru Voci di San Francesco
Odbyły się również warsztaty dla dzieci prowadzone przez wspomnianą
wcześniej Jadwigę Postrożną, Julie Fercho i prof Rafała Majznera. Jak mówi
Anna Konik, członek zespołu wokalnego, solistka oraz mama - „Dzieci były
zachwycone. Do dziś śpiewają "Witajcie w naszej bajce".
Laureaci konkursu oraz uczestnicy kursu wystąpili podczas
dwóch festiwalowych recitali solowych : w Kościele św. Jana w Krakowie
przy w współpracy z Podgórskim Centrum Kultury a także w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Kolejne koncerty, już w większym składzie odbyły się
kolejno w Kwaczale i Klasztorze o. Karmelitów Bosych w Czernej (sakralne)
oraz na Rynku w Krzeszowicach, w Kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach oraz niezwykła Gala Finałowa w FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ. Podczas koncertów nie zabrakło wspaniałych wykonań solowych i ansamblowych w wykonaniu zaproszonych solistów, uczestników
kursu i konkursu a także Zespołu Integracji Wokalnych ŚPIEWANIE BEZ
GRANIC. Zabrzmiały najpiękniejsze dzieła operowe, chóralne, sakralne
i operetkowe. Nie zabrakło słynnej Habanery i Kupletów Torreadora z opery
Carmen, Libiamo, O sole mio, Wielka Sława to żart czy dzieł sakralnych,
takich jak Kyrie z Mszy Es, Moniuszki. Urozmaiceniem koncertów był
również utwór Arnauda Dumonda Hommage a Ravel w wykonaniu Justyny
Skowronek ( gitara klasyczna).
Niezwykła Gala Finałowa... bo pełna kolejnych emocji, to tu, po wybrzmieniu słynnego utworu „ Brunetki Blondynki” z udziałem tenorów:
Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego, Michała Dziedzica, Rafała Majznera i Arnolda Rutkowskiego a także orkiestry ARTE SYMFONIKO
pod dyrekcją Mieczysława Smydy odbyły się niezwykłe zaręczyny tenora
rozpoznawalnego na całym świecie – ARNOLDA RUTKOWSKIEGO,
była to chwila niezwykłych emocji i wzruszeń nie tylko dla artysty i jego
wybranki serca ale i publiczności!
Festiwal nie odbyłby się również bez artystów dyrygentów: Małgorzaty
Langer-Król wraz z chórem gościnnym DOMINANTA, Maksymiliana
Żelaznego; a także wspaniałych pianistek : Katarzyny Starzyckiej, Tatiany
Schvets, Anny Głowy-Łobodzińskiej i Emilii Bernackiej. Ogromne podziękowania należą się również Markowi Gerwatowskiemu który poprowadził koncerty festiwalowe.
• „Przez kilka dni brałem udział w wyjątkowym wydarzeniu. Móc zaspiewać, a jednocześnie prowadzić koncerty z taką ilością wspaniałych
i utalentowanych ludzi to była dla mnie przyjemność.” - MAREK GERWATOWSKI, konferansjer festiwalu i artysta chóru Opery Krakowskiej,
Dyrektor Artystyczny Krakowskich Kameralnych Spotkań Muzycznych
Mamy zaszczyt przedstawić LAUREATÓW tegorocznej,
drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu im. Moniki
Swarowskiej-Walawskiej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC
2 KAT.
• 1 NAGRODA - Michał Dziedzic
• 2 NAGRODA - Tomasz Łykowski
• 3 NAGRODA - Wojciech Dzwonkowski
• EX AEQUO Jan Cieplik
• WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Wrona

3 KAT.
• 2 NAGRODA : Michał Karski
• EX AEQUO Małgorzata Syrek
• 3 NAGRODA : Urszula Piwnicka
• WYRÓŻNIENIA : Ewelina Wiśniecka-Borowska, Mingxuan Chen
Poziom był niezwykle wysoki, dlatego prace jakże zacnego jury nie były
łatwe. Decyzje podejmowało Jury w składzie : prof. dr hab. Włodzimierz
Zalewski, Arnold Rutkowski, prof. dr hab. Agata Kobierska, dr Katarzyna
Haras wraz z kapitułą honorową której przewodniczył dziekan wydziału
wokalnego Akademii Muzycznej w Krakowie – prof. dr hab. Jacek Ozimkowski; a w skład niej wchodzili : Edyta Piasecka, prof. Rafał Majzner, dr
Monika Świostek, Krzysztof Aureliusz Łuczyński oraz nasz niezwykły gość
z Norwegii Gjøril Songvoll. Pragniemy przypomnieć że konkurs powstał
na kanwie polsko-norweskich integracji wokalnych.
•Artystka - Gjøril Songvoll przydzieliła również specjalną nagrodę dla
Pauliny Glinki, za najlepsze wykonanie utworu Edwarda Griega.
•Na szczególne gratulacje zasługuje nasz gość z Irlandii - 84 - letnia
GRAINNE CONROY, uczestniczka konkursu i Festiwalu zarażająca
wszystkich swoją energią i miłością do śpiewu.
•Wyróżnienie otrzymała również pianistka konkursowa Emilia Bernacka
a także festiwalowa – Katarzyna Starzycka.
•Yilin Zhang otrzymała specjalne wyróżnienie festiwalowe za najlepsze
wykonywanie utworu polskiego kompozytora przez obcokrajowca za
wykonywanie dzieła „Rajski Ptak” Różyckiego.
Nie bez powodu na patrona Festiwalu obraliśmy Monikę Swarowską- Walawską. Artystkę pochodzącą z Tarnowa, która swoje życie prywatne i zawodowe związała z Krakowem. Osobę niezwykłą, której wkład w rozwój
sztuki operowej i jej kunszt jest nieoceniony. Primadonna Opery Krakowskiej oraz Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Śpiewała w Polsce
ale i bardzo często swoim głosem ubarwiała wydarzenia muzyczne poza
granicami kraju.
W projekcie wzięli udział artyści z wielu krajów, m.in. z : Izraela, Norwegii,
Niemiec, Kosowa, Bułgarii, Finlandii, Chin, Ukrainy, Litwy. „Nigdy nie
zapomnę wspaniałego czasu w tym projekcie. Pomogło mi to rozwinąć się
jako artystce” … wspomina EDINA PLLANA z KOSOWA
Sam projekt powstał z inicjatywy Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego,
Tenczynianina pracującego w Den Norske Opera w Oslo, Dyrektora Artystycznego Festiwalu w ramach działalności Stowarzyszenia Scena Kultury
Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC (spiewaniebezgranic@gmail.com),
wraz ze stowarzyszeniem partnerskim z Oslo POLSK-NORSK KULTURFORENING SAMHOLD.
• „Piękne głosy i wspaniali ludzie - w tym roku też dostałam ,,muzycznego"
olśnienia także warsztaty są bardzo potrzebne” DOROTA LESZCZYŃSKA-DANEK, Wiceprezes norweskiego stowarzyszenia partnerskiego POLSK NORSK KULTURFORENING SAMHOLD
Z Norwegii
• „To było zarówno edukacyjne, jak i motywujące, mam nadzieję że feedback pokonkursowy pomoże mi dalej rozwijać moje umiejętności wokalne” - MAGNAR TRONSMOEN, uczestnik Festiwalu z Norwegii
• „Jestem bezgranicznie szczęśliwa, że byłam członkiem tak profesjonalnego zespołu, różnorodnych działań - od prób,konkursu, koncertów
- dużo wiedzy w repertuarze wokalnym, dużo nowych nieznanych mi
utworów, super śpiewaków. Bardzo się ciesze, że grałam i słuchałam
lekcji mistrzowskich, ponieważ tyle doświadczenia wokalnego i pedagogicznego, różnych podejść do głosu i wykonania trudno nie spotkałabym
chyba nigdzie indziej.” - pianistka TATIANA SCHVETS z Ukrainy
• „To był niesamowity maraton muzykowania, pełne oddanie , jeden za
wszystkich i wszyscy za jednego. Poczucie wspólnoty i miłości, wzlot
ponad wszelkie granice. Uwielbiam być z Wami i razem śpiewać .
Jestem niezmiernie szczęśliwa że Krzysztof, Dyrektor Festiwalu nas
zaprosił do udziału. Wszystko było wspaniale zorganizowane i nawet
przygoda z zamkiem i burzą zostanie w pamięci bo potem był niesamowity koncert w Krzeszowicach. Jeszcze raz dziękuję z całego serca za
możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym projekcie ŚPIEWANIE
BEZ GRANIC” - HELENA PLOTKIN, śpiewaczka z Izraela
Niezmiernie miło nam poinformować, iż wydarzenie otrzymało patronat
m.in. Parlamentu Europejskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, Wicemarszałka Małopolski - Łukasza Smółki, Prezydenta Miasta
Kielce – Bogdana Wendty, Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława
Gregorczyka, Burmistrz Gminy Alwernia – Beaty Nadziei- Szpili; a także
patronat medialny: TVP KULTURA, TVP3 KRAKÓW, RADIO
KRAKÓW, Gwarka Małopolskiego czy Magazynu Krzeszowickiego.
Partnerem przedsięwzięcia zostało również Województwo Małopolskie.
Zainteresowanych zapraszamy do wsparcia projektu – nasze wizje są
ogromne – jednak brakuje nam wsparcia finansowego i technicznego
by realizować nasze cele. Masz pomysł jak wesprzeć organizację
koncertów i festiwalu ? A może chciałbyś dołączyć do Międzynarodowego Zespołu Wokalnego, w którym znajdzie się miejsce dla
każdego, bez względu na pochodzenie, język czy doświadczenie muzyczne. ZAPRASZAMY do kontaktu: spiewaniebezgranic@gmail.com

v www.monikavocalfestival.pl
www.facebook.com/SangOverGrenser
www.youtube.com/channel/UC9R09mvcXVJvn_XXJtNpC7g
v tekst : Justyna Skowronek
foto: Małgorzata Winiarska, Marian Lewicki, Kazimierz Bryniak
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Nalewka malinowa
- prosty domowy przepis

Nalewka malinowa w zimowe wieczory będzie jak znalazł
i przypomni nam upalne letnie dni. Uwielbiam maliny pod
każdą postacią, w tym roku zrobiłam już soki, mam maliny
zamrożone do deserów, przyszedł więc czas na nalewkę.

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

Nalewka malinowa:
• 0,5 kg malin słodkich,
dojrzałych
• 2 łyżki cukru
brązowego
• 0,5 litra wódki
(u mnie czysty
Krupnik)
Ma liny przebieramy tak ,
żeby nie dostała się do słoika
żadna nawet lekko nadpsuta,
z as y pujemy c u k rem, z alewamy wódką, zamykamy
słoik i odstawiamy na co najmniej 2 miesiące.
Po tym czasie odcedzamy
maliny, a nalewkę zlewamy
do butelki, sprawdzamy czy
nie trzeba jej dosłodzić i odstawiamy na kolejny miesiąc.
W zeszłym roku taka nal e w k a z n i k n ę ł a b ł y s k awicznie ;).
Smacznego!!

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

Ulla Pałka

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

4 pomysły na słodkości, które podasz na plenerowej imprezie

Letnie imprezy plenerowe mają swój niepowtarzalny klimat – nieważne, czy to luźne spotkanie, przyjęcie, urodziny czy baby shower.
Nie może na nich zabraknąć słodkości czy to pod postacią klasycznego ciasta, czy bardziej rozbudowanego słodkiego stołu. Co
przygotować, aby zaspokoić podniebienia dorosłych i dzieci? Przedstawiamy 4 sprawdzone propozycje!
Ochota na deser zazwyczaj przychodzi po skosztowaniu wytrawnych potraw. Dlatego organizując wakacyjne spotkanie,
warto przygotować przynajmniej jeden słodki poczęstunek – najlepiej taki, którego smak łączy się w szybkim przygotowaniem.
Muffiny z kolorowym twistem

Babeczki w papilotkach to przekąska, która zawsze ma „branie”.
Sięgają po nią dzieci, zajadając się słodkim ciastem, które mieści
się w dłoni, ale smakuje także dorosłym. Można ją zrobić w klasycznej, prostej wersji albo na „bogato” – dodatek z kremu z mascarpone, kolorowe posypki czy czekoladowe draże sprawdzą
się doskonale.

– Muffiny są bardzo wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o wypieki. Można zrobić je w wielu smakach – od tych klasycznych
czekoladowych, po babeczki z dodatkiem owoców. Przystrojenie
to natomiast + 100 do atrakcyjności. Co ważne – lista składników jest krótka – mąka, proszek do pieczenia, cukier, kakao,
jajka, mleko – a ciasto można zrobić już w 10 minut. Ważne są
papilotki, do których przejemy masę. Mogą być silikonowe lub
papierowe – warto je umieścić w blaszanej formie. Dzięki temu
muffiny zachowają swój kształt, a kolorowe papierki sprawią,
że będą wyglądały jeszcze bardziej smakowicie. Po ostudzeniu
babeczek na kratce możemy przystąpić do dekorowania. Jeśli
przyjęcie będzie odbywało się na zewnątrz, ale prognozowane są
wysokie temperatury, lepiej zrezygnować z klasycznego kremu
śmietankowego. Zamiast tego lepiej zrobić polewę czekoladową,
np. umieszczając tabliczkę w kąpieli wodnej – i po polaniu babeczek, posypać je kolorowymi cukierkami, drażami czy borówkami – mówi specjalistka KiK i dodaje: jeśli babeczki są przeznaczone dla najmłodszych, warto w każdą wetknąć kolorowy
pikker nawiązujący do motywu przewodniego zabawy – ze zwierzątkami, bohaterami bajek czy śmiesznymi napisami. Stawiamy
na piętrową paterę i możemy podziwiać, jak szybko znikają.
Ciasteczkowe lizaki dla dzieci

Jeśli zostało nam trochę ciasta, to możemy wykorzystać je do
zrobienia cake popsów, czyli lizaków z ciasta. To dziecięcy hit!
Wystarczy połączyć pokruszony biszkopt z kremem czekoladowym lub serkiem mascarpone wymieszanym z masłem orzechowym, uformować kulki i schłodzić je w lodówce przez 15
minut. Następnie nabijamy je na patyczki, moczymy w roztopionej czekoladzie i zapraszamy dzieci do dekorowania kolorowymi posypkami.

Tort, który robi wrażenie

Na imprezie urodzinowej nie może zabraknąć tortu. Możemy
zamówić gotowy wypiek, jednak o wiele większą satysfakcję
sprawi wykonanie może nieidealnego, ale własnego. Nie mając
zbyt wiele doświadczenia, warto wybrać sprawdzone przepisy
– klasyczny biszkopt przełożony kremem ze śmietanki i mascarpone, a do tego świeże owoce albo frużelina. Jak udekorować bohatera imprezy? Najlepiej zainspirować się już gotowymi
tortami i zaopatrzyć się w masę cukrową i wykrawaczki, które
zdecydowanie ułatwią zadanie.

– Pracę z masą cukrową można zaliczyć do tych łatwych – przypomina to trochę zabawę z plasteliną. Przed pracą kolorową
masę trzeba rozmiękczyć w dłoniach, aby nabrała plastyczności.
Najlepiej założyć wcześniej rękawiczki, żeby na materiale nie
odbiły się nasze linie papilarne. Możemy ją wykorzystać do
przykrycia tortu lub wykonać z niej cukrowe dekoracje – od tych
prostych, które wykroimy za pomocą specjalnych wykrawaczek
i stempli, po wymagające więcej wprawy figurki zwierząt czy

bohaterów kreskówek. W tym drugim przypadku warto zaopatrzyć się w zestaw akcesoriów z różnymi końcówkami, które
ułatwią modelowanie i wygospodarować wolny wieczór – mówi
przedstawicielka marki KiK.
Fontanna z czekolady

Czekoladowa lawa, w której można bezkarnie moczyć kawałki
owoców nabite na patyczki to atrakcja, na którą zawsze znajdą
się chętni. To także przykład słodkości, która świetnie sprawdzi
się na wieczorne garden party i nie wymaga zbyt wielu przygotowań. Wystarczy, że zaopatrzymy się w fontannę czekoladową
z widelczykami, w urządzeniu umieścimy roztopioną czekoladę,
a na półmiskach ułożymy pokrojone owoce. Włączone urządzenie sprawi, że płynna czekolada będzie spadała kaskadami.
Resztą zajmą się goście.
Wypróbujmy wszystkie propozycje i sprawdźmy, która z nich
skradnie serca dorosłych i dzieci. Być może któraś z nich stanie
się hitem, do którego będziemy wracać w przyszłości.
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KONIEC
DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM?
NASZE ATUTY TO:
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań
marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży
nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w
ofercie naszego Biura)
• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,
architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) na sfinansowanie
zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko
nieruchomości będących w ofercie naszego Biura)
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”,
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych
branżowych portali internetowych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi
najlepszą dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowadzamy w życie

Pośredniczymy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań,
lokali użytkowych, obiektów komercyjnych i działek.
Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Kończą się wakacje. Ostatnio rozmawiałam o tym ze znajomymi, że i im,
i ich dzieciom ciężko jest pogodzić się z zakańczaniem tego okresu w roku.
Ta rozmowa przyczyniła się do rozważań o końcu w ogóle. Jak przeżywamy zakańczanie różnych spraw, relacji, momentów w naszym życiu.
Okazuje się, że mamy z tym różnie. Jednym jest łatwiej przechodzić do
kolejnych spraw i zadań. Inni potrzebują trochę czasu, by przeżyć żałobę.
Prz y pomnia ł mi się
młody chłopak. Dwudziestoparoletni naz w ijmy go Janek .
Trafił na terapię, bo jak
twierdził, „nie radził
sobie w ż yciu”. Gdy
był małym kilkuletnim
chłopcem, jego mama
zg i nę ła w w y pad k u
samochodowym. Została potrącona, kiedy
szła poboczem ulicy.
Janek, choć był jeszcze
dzieckiem, nie dał sobie prawa
na przeżywanie żałoby.

I wiele lat później Janek potrzebuje pomocy. Musi przeIntuicyjnie czuł, że o wiele płakać stratę mamy. Musi
bardziej niż sobą musi zająć wykrzyczeć to, czego nie posię swoim ojcem, który nie zwolił sobie wyrzucić wtedy.
poradził sobie ze śmiercią Na nowo musi się stać tamtym
żony. Janek przez cały czas c h ł o p c e m , ż e b y p r z e ż y ć
by ł „dzielny ”, nie pła k a ł, ż a łob ę p o w a ż nej o s obie
stale chodził do szkoły i nie w życiu. Jeśli tego nie zrobi,
sprawiał zasmuconemu ojcu ta nieprzeżyta żałoba będzie
żadnych problemów. Nikogo niszczyła jego życie.
nie zadziwił fakt, że właściwie Na szczęście, nie każdy z nas
po śmierci mamy Janek nie za- ma tak trudne doświadczenia
płakał. Uronił tylko kilka łez w życiu. Jednak każdy z nas
na pogrzebie. Zresztą, z tej przeżywa różne końce. Koniec
ceremonii pamięta jedynie za- wa k acji. Kon iec st ud iów.
smuconego ojca, który ledwie Koniec związku. Koniec karstał na nogach.
mienia piersią. To tylko przySprawę jesz cz e ut r udni ło k łady. Istotne jest, by poprzekonanie panujące w ro- zwolić sobie na przeżywanie
dzinie, że o zmarłych lepiej smutku, któr y przeważnie
nie rozmawiać. Janek szybko towarzyszy stratom. Oczysię nauczył, że najlepiej na wiście, w zależności od tego,
ojca dzia ła, k iedy on jest co się w naszym życiu kończy,
smutek może być mniejszy lub
zabawny.

większy. Ważne, by dostrzec,
że czegoś już nie ma, że coś
tracimy. Zatrzymać się przy
tym na chwilę. Zauważyć, jak
to było ważne i na ile dla nas
istotne. Takie podejście do
straty pozwoli zobaczyć, docenić i dobrze przeżyć, to co
na ogół strata przynosi – początek czegoś nowego.

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
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OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI,
PRACE DOMOWE

Mobilny piec do pizzy – opalany drewnem i bez murowania

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

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

SKUP AUT
do

Kontakt:

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

604 896 756

Jeśli kiedykolwiek w Twojej głowie zrodził się koncept posiadania we własnym ogrodzie lub na tarasie
pieca do pizzy opalanego drewnem, prawdopodobnie szybko przeraziła Cię wizja szukania fachowca,
a także ilość czasu i pracy potrzebnych do zrealizowania takiego przedsięwzięcia. A gdyby dało się inaczej?
Mieć piec do pizzy opalany drewnem, który rozgrzewa się do temperatury 500 stopni Celsjusza, ale jest
mobilny – czyli nie wymaga murowania… jest to możliwe! Jak? Już wyjaśniamy.
Pizza od lat cieszy się w Polsce
ogromnym powodzeniem, choć
nie w każdej pizzerii udaje
się znaleźć taką, która przywodzi na myśl Włochy. Kulinarne podróże bywają jeszcze
trudniejsze w domowych warunkach. Wszystko dlatego,
że ważnym elementem w procesie przygotowywania pizzy,
obok wysokiej jakości składników, jest sposób jej pieczenia.
A ściślej odpowiednia temperatura i źródło ciepła. Produkty,
nawet te prosto z Włoch, bez
problemu kupimy w sklepach,
ale co z pieczeniem? Czy naprawdę musimy wybudować
piec, żeby zjeść dobrą pizzę
w domu? Absolutnie nie!

– Czy da się zrobić pizzę bez
pieca opalanego drewnem?
Oczywiście. Ale czy będzie
ona równie smaczna, jak ta
prz ygotow y wana w or yginalny sposób? Niekoniecznie.
Jeśli zastanowimy się nad tym,
kiedy jedliśmy naprawdę dobrą
pizzę, prawdopodobnie było to
wtedy, gdy była ona wypiekana
w piecu opalanym drewnem.
Odpowiedni, zaokrąglony,
kształt pieca wpływa na to, że
w piecu utrzymuje się właściwa
temperatura, a sama pizza jest
równomiernie w ypieczona.
Tego t y pu piece mo ż emy
spotkać np. w pizzeriach, rzadziej natomiast w domowych
warunkach. Trudno się dziwić
– jest to rozwiązanie kosztowne

i wymaga zaangażowania fachowców, którzy zbudują piec
zgodnie ze sztuką – tłumaczy
Rafał Wójcicki, reprezentujący
markę Pizza Party i dodaje:
alternatywą dla murowanych
pieców są ich mobilne odmiany,
które mają wszystkie właściwości standardowego pieca, ale
są znacznie mniejsze i można je
przenosić z miejsca na miejsce,
korzystając z nich nie tylko na
tarasie czy w ogrodzie, ale także
podczas plenerowych wyjazdów
za miasto.
Prostota przede wszystkim

Zgodnie z filozofią dolce far
niente, czyli „słodkiego nicnierobienia”, Włosi zachęcają
nas do relaksowania się i czerpania radości z życia. Takie podejście na pewno będzie nam
przyświecać podczas jedzenia
pizzy, ale byłoby idealnie, gdyby
montaż pieca cechował się podobnymi założeniami.

– Wspólne spędzanie czasu
podczas przygotow y wania
pizzy powinno być wyłącznie
przyjemnością. Dlatego mobilne piece do pizzy opalane
drew nem cechuje łat woś ć
montażu, a przynajmniej tak
jest w przypadku oferowanych
przez nas pieców. Za projekt
pieca Pizza Party odpowiadają
ci, którzy o przygotowywaniu
pizzy i wiedzą wszystko, nie
powinno więc dziwić, że opracowane przez nich mobilne
piece są niemal bezobsługowe

podczas montażu i stwarzają
okazję do szybkiego celebrowania dolce vita. Piec po wyjęciu z pudełka wymaga jedynie
zerwania folii ochronnych oraz
ułożenia paleniska z cegieł szamotowych, co zajmuje zaledwie
kilka minut – tłumaczy Rafał
Wójcicki, związany z Pizza
Party.
Piec (nie) tylko do pizzy

Warto pamiętać o t ym, że
w piecu do pizzy możemy przygotowywać także inne potrawy
– np. gruzińskie chaczapuri,
polskie podpłomyki, a nawet
chleb. Piece, także te mobilne,
są całoroczne, więc możemy
je w ykorzysty wać nie tylko
podczas letnich i jesiennych
imprez pod gołym niebem, ale
nawet zimą.

Chociaż wizja smacznej, domowej pizzy rodem z Neapolu
czy Toskanii kusi, to jest jeszcze
inna, większa zaleta pieca do
pizzy w ogrodzie lub na tarasie.
Piec do pizzy to coś więcej niż
urządzenie. To wehikuł, który
przeniesie nas do skąpanych
w słońcu i głośnych włoskich
ulic, posadzi przy stole, przy
którym toczą się żywiołowe
dyskusje i słychać gromk i
śmiech, wreszcie – pozwoli
dobrze spędzić czas z tymi,
któr ych kochamy i lubimy.
Niech żyje dolce vita!

v www.pizzaparty.pl

LATO IDZIE PRZEZ PARK

Parki to namiastka lasu w środku miasta. Zachwycają architekturą, roślinnością i innowacyjnymi rozwiązaniami. Są miejscem spotkań, relaksu i aktywnego wypoczynku. Tylko w Krakowie znajduje się obecnie 51 parków. Łącznie w Małopolsce jest ich blisko 80. Część z nich to parki zabytkowe powstałe w obrębie historycznej
części miasta. Dzięki inwestycjom z Funduszy Europejskich cieszą oczy, dają wytchnienie w upalne dni i tworzą oazę spokoju w centrum miast.
Nie ma niczego przyjemniejszego niż letnie, niedzielne popołudnie spędzone z rodziną w parku. Miejskie parki to idealne miejsca do spacerów i relaksu, a kontakt
z przyrodą pozwala na ucieczkę od zgiełku. Dlatego dostępne środki unijne
inwestujemy tak, aby zaniedbane parki i skwery znów tętniły życiem, a małopolskie miasta zyskały kolejne atuty, które przyciągną odwiedzających– wyjaśnia
marszałek Witold Kozłowski.

W ramach inwestycji wybudowano także amfiteatr - nowe centrum wydarzeń
plenerowych miasta.

Kiedy respondentów Globalnego Raportu Ogrodniczego zapytano, z czym kojarzą
się im słowa park i tereny zielone w mieście, odpowiedź była jednoznaczna: „poczucie odprężenia i relaksu”. Aż 87 proc. pytanych wierzy, że posiadanie dostępu
do terenów zieleni ma pozytywny wpływ na relacje w najbliższym sąsiedztwie
oraz pozwala poczuć ducha społeczności.

Dla seniorów i miłośników książek powstały specjalne altany. To jednak nie
wszystko. Dla gości spoza Nowego Sącza na ulicach przylegających do parku
przygotowano ok. 280 miejsc postojowych.

Po pierwsze zieleń

Dlatego dziś, w świecie globalnej urbanizacji tereny zieleni miejskiej są dla nas
tak ważne. Parki to miejsca ze wszech stron uniwersalne, dostępne i przyjazne
wszystkim, bez względu na wiek czy formę spędzania wolnego czasu. Kuszą
nie tylko piękną i zadbaną roślinnością, ale także wyjątkowymi atrakcjami dla
dzieci i dorosłych. Niezależnie od pory roku małopolskie parki są piękne i warto
je odwiedzać codziennie.

Cały teren parku prezentuje się niezwykle efektownie. Oprócz pełnych uroku
ścieżek na odwiedzających czekają także: wielofunkcyjny pawilon, place zabaw
dla dzieci m.in. z mokrą piaskownicą i sadzawką, plac wejściowy z fontanną
oraz mini-ścieżka biegowa z pętlą gimnastyczną wyposażoną w elementy do
ćwiczeń dla dorosłych.

M jak Muszyna

Biją rekordy popularności i przyciągają tłumy turystów. Ogrody sensoryczne
w Muszynie, to nie są zwykłe ogrody, to ogrody zmysłów. Dlatego są tak chętnie
odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale także przez turystów i kuracjuszy.
To wyjątkowy park, służący celom terapeutycznym. Świetnie się tu czują osoby
z niepełnosprawnościami - wygodne parkowe ścieżki ułatwią spacery, a tablice
informacyjne poszczególnych stref są dostępne także dla niewidomych (wiadomości w alfabecie Braille’a).
Miejsce zostało zaprojektowane tak, by oddziaływało nie tylko na wzrok, ale
równie silnie na inne zmysły. Z ogrodów może korzystać każdy, niezależnie od
stanu zdrowia i wieku. To sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce.

Muszyńskie Ogrody Sensoryczne na Zapopradziu kuszą pięknem roślin, zapachów, kształtów. W strefie zdrowia osoby starsze mogą poćwiczyć na specjalnych urządzeniach. W ogrodzie zapachu rosną rośliny o intensywnej woni,
zarówno kwiaty jak również zioła. Ogród dźwięku to szum drzew i wody w strumieniu, śpiew ptaków oraz chrzęst żwiru pod stopami. W strefie zapachowo-dotykowej znajdziemy rośliny o różnym kształcie i fakturze liści, wydzielające
intensywny zapach, a w ogrodzie smaku możemy obcować z krzewami i drzewami
owocowymi. Strefa baśni i legend o Muszynie to najmłodsza strefa w ogrodach
zmysłów, nawiązująca do czasów i wierzeń mieszkańców Państwa Muszyńskiego.
Wrota Beskidu Małego

Tarnów, Park Strzelecki fot. Mikołaj Gorecki

Bema pamięci …
Wizytówką tego parku jest mauzoleum urodzonego w Tarnowie generała Józefa
Bema. Park Strzelecki, bo o nim mowa, to dla tarnowian miejsce kultowe. Dzięki
unijnemu dofinansowaniu odtworzono dawny układ parku i przywrócono jego
świetność. Dziś odwiedzający mogą spacerować po nowych oświetlonych alejkach
i podziwiać także oświetlone najcenniejsze drzewa. W sumie w parku posadzono
ponad 1200 drzew i krzewów – to prawdziwy raj dla dendrologów.
Renowacje przeszło także mauzoleum generała Bema, które dodatkowo wzbogaciło się o możliwość iluminowania flag polskiej i węgierskiej w naturalnych
barwach. Oczy spacerowiczów cieszy także odnowiona parkowa fontanna z posągami lwów. Park Strzelecki powiększył się o Sensoryczny Ogród Sztuk.
Park Strzelecki, odsłona sądecka

Sądecki Park Strzelecki zmienił się ostatnio nie do poznania. Wszystko dzięki
gruntownej rewitalizacji przeprowadzonej z udziałem unijnych środków.

Koncerty w ramach Nocy przebojów czy pokazy filmów w wakacyjnym cyklu kina
plenerowego Kino Nocnych Parków, to przykłady wydarzeń, które po rewitalizacji
zagościły w krajobrazie Parku Miejskiego w Wadowicach. To miejsce niezwykłe,
które w znacznej mierze przypomina bardziej las z wytyczonymi alejkami niż
miejski park - co jest jedną z jego największych zalet.
Po gruntownej rewitalizacji w parku zadbano o naprawdę bogatą infrastrukturę
do zabaw dla dzieci. Są ławki, oświetlenie i informacje o żyjących tu zwierzętach.
Wzmocniono i odnowiono kopiec im. Adama Mickiewicza. Są także altany, jest
scena w nowej muszli koncertowej, a przed samym parkiem działa kort tenisowy.
Łatwo tu zaparkować, a jeśli macie zamiar spędzić w Wadowicach więcej niż
jeden dzień to można spokojnie pospacerować po parku.

Dziś tak jak w okresie międzywojennym - czasie jego największego rozkwitu
wadowiczanie mogą tu spędzać przyjemne chwile na festynach, zabawach czy
odpoczynku.

Miechów Park - fot. Mikołaj Gorecki

Planeta Miechów, ale kosmos!
Kosmiczny planetarny plac zabaw w Miechowie robi ogromne wrażenie. Nie
dziwi więc fakt, że przyjeżdżają tu maluchy nawet z Krakowa. Plac zabaw został
stworzony z ogromnym rozmachem i niesamowitą wyobraźnią.

Centrum placu zabaw stanowi konstrukcja przypominająca słońce. Kolejne elementy, także przemawiają do wyobraźni: ziemia, czyli stalowa kopuła, księżycowa
baza rakietowa, planeta obcych, międzyplanetarna stacja kosmiczna oraz trzy
różne mostki linowe, trampoliny w gruncie, zestaw gimnastyczny i tunele. To
trzeba zobaczyć na własne oczy.
Park Miejski w Miechowie przeszedł współfinansowaną z Funduszy Europejskich metamorfozę. Dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy zyskali atrakcyjną przestrzeń do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu. Zachęcają do
tego nowe alejki, system fontann przy głównym trakcie spacerowym oraz przy
placu centralnym, a także liczne elementy małej architektury i otaczająca zieleń
– w parkowej przestrzeni nasadzono ponad 1,7 tys. drzew i krzewów. Dotacja
umożliwiła przebudowę wizytówki parku – stawu z wyspą, do której prowadzi
nowy drewniany mostek.
Zielone serce Miechowa jest dostępne dla wszystkich – pamiętano o potrzebach
osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodzicach przywożących małe
dzieci w wózkach spacerowych, którzy bez przeszkód skorzystają z uroków odnowionego parku.
PARKujemy po Małopolsce

To przykłady udanych rewitalizacji małopolskich parków i skwerów. Uzdrowiska,
miasta, zamki i pałace z przyległymi parkami są znakiem rozpoznawczym naszego regionu, dlatego Samorząd Województwa Małopolskiego od lat inwestuje
w ich rozwój. Dzięki środkom unijnym można coraz przyjemniej spędzać w nich
czas, a ponieważ spacer w otoczeniu przyrody daje ogromne korzyści dla zdrowia,
zarówno fizycznego, jak i psychicznego warto o nich pamiętać i je odwiedzać.
v

Biuro Prasowe UMWM
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LIPCOWE ZAKAMARKI Z 16 Kilo Błota

Co tu dużo pisać, kolejny wyjazd na którym było super od samego początku, do samego końca. Mimo że trasa była zaplanowana jako zdecydowanie turystyczna z ewentualnymi elementami gimnastyki, jeszcze dwa dni przed wyjazdem
baliśmy się czy nie będzie to zbyt łatwa jazda w tumanach kurzu od jednej do drugiej niedoschniętej kałuży.
Pogoda jednak zadbała o to aby kurz zamienił się w błoto i aby tego
błota nie brakło. Spadło sporo deszczu, dzięki temu trudność trasy
zdecydowanie wzrosła. Przesuszone i niewinne podjazdy okazały się
gdzieniegdzie sporym wyzwaniem, zwłaszcza dla uczestników na
oponach AT. Warto zaznaczyć, że rejony w których odbywała się impreza „Zakamarki” to podłoże które na sucho jest twarde ale bardzo
lotne, natomiast na mokro stanowi wspaniałą maź zalepiającą opony
bardzo ale to bardzo skutecznie.
Pasy, liny, szekle, wyciągarki, to wszystko było zatem wielokrotnie
przydatne zapewniając dodatkową dawkę ruchu i wzmagając apetyt.
Dzięki temu gdy nareszcie dotarliśmy na miejsce ogniska było z czego
się śmiać czekając na kiełbaski. Przy okazji warto wspomnieć o zdecydowanie pięknych okolicznościach przyrody – po drodze mieliśmy
piękne, niestety nieco zamglone widoki, natomiast druga połowa dnia
i wspomniane ognisko to jurajskie skałki, ostańce i wąwozy.
Na trasie nie zabrakło też naszego zaprzyjaźnionego poletka do testu
wykrzyżu i napędu, stawów do brodzenia i testowania wytrzymałości kierowców a na sam koniec niespodziankę sprawił nam podjazd
(ostatni przed zjazdem na asfalt i zakończeniem imprezy).
Droga na tym podjeździe się rozpłynęła i mocno zwęziła, przez co
najszersze Patrole zostały wciągnięte do wąwozu przy próbach przejazdu. Tutaj brawa dla uczestników za kreatywność przy zagwózdce:
jak wciągnąć się jedną wyciągarką na drogę gdy nie ma o co zaczepić.
Rewelacyjni uczestnicy to rewelacyjny wyjazd i rewelacyjna zabawa,
do zobaczenia kolejnym razem!
Więcej zdjęć, a także film z imprezy
zobaczycie jak zawsze na naszym FB:
https://www.facebook.com/16kiloblota

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 w swoim ciele, 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 pragnie pracować 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
DREWNIANE I ALUMINIOWE

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków
tel.: 694 435 170
e-mail: kron@oknopalst.com.pl

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪
▪

BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY

▪

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪
▪
▪
▪

ROLETKI MATERIAŁOWE
ŻALUZJE PLISOWANE
OGRODY ZIMOWE
MOSKITIERY

Jak uniknąć przegrzania wnętrz latem?

Co roku wraz z nadejściem lata i wysokich temperatur, wraca temat przegrzanych wnętrz. Czy istnieje zatem skuteczny sposób, by uchronić się przed
tym problemem, bez konieczności ponoszenia wydatków na instalację systemu klimatyzacji i wysokich rachunków za prąd? A i owszem. Sekret tkwi
w ociepleniu ścian, bo najtańsza energia to ta, której nie zużywamy.

Postepujące zmiany klimatyczne zwiastują stały wzrost letnich temperatur,
co oznacza, że musimy przygotować się na coraz więcej gorących dni, a także
coraz częściej występujące i dłużej trwające fale upałów. Tymczasem takie
warunki nie wpływają korzystnie na nasze samopoczucie. Powodują między
innymi niedotlenienie organizmu, któremu mogą towarzyszyć między innymi
bóle i zawroty głowy, zmęczenie, duszności czy senność. Gdy jest za ciepło,
brakuje nam energii, trudniej nam się skoncentrować, wydłuża się czas rekacji, spada jakość snu i jesteśmy rozdrażnieni. Szukamy schronienia w naszych domach, jednak gdy z nieba leje się żar, także w pomieszczeniach robi
się gorąco i często dochodzi do ich przegrzania. By obniżyć temperaturę we
wnętrzach, niektórzy decydują się na montaż systemu klimatyzacji. Te jednak
mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych, a do tego zużywają dużo prądu,
co przy obecnym tempie wzrostu cen energii staje się coraz mniej opłacalnym
ekonomicznie rozwiązaniem.
Co zatem możemy zrobić, by zapewnić sobie przyjemny mikroklimat wnętrz
bez względu na pogodową aurę za oknem i bez konieczności regulowania
wysokich rachunków za energię?
– Jedyną słuszną drogą do osiągnięcia komfortu cieplnego jest zapobieganie
przegrzewaniu wnętrz latem i ograniczenie strat ciepła zimą. Oba te cele
możemy zrealizować poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
które działa jak osłona termiczna, zapewniając nam zrównoważoną temperaturę o każdej porze roku. W praktyce oznacza to dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię niezbędną do schłodzenia czy ogrzania wnętrz,
co przekłada się na niższe rachunki, a także mniej zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W przypadku budynku jednorodzinnego mówimy
o oszczędnościach sięgających nawet kilku tysięcy złotych w ciągu roku –
mówi Tomasz Jarzyna z Baumit Polska.
Skuteczna osłona termiczna
Dobrze zaizolowane, masywne ściany to nie tylko sposób, by zimą zatrzymać
ciepło w domu, lecz także skuteczna ochrona przed upałami. Termoizolacja
w lecie blokuje gorące masy powietrza na zewnątrz, zapobiegając ich przedostawaniu się do wnętrz.
Potwierdzają to wyniki testów przeprowadzonych w parku badawczym
Baumit Viva, gdzie przy współpracy z niezależnymi jednostkami naukowymi
poddaje się ocenie między innymi wpływ różnych materiałów czy technologii budowlanych na mikroklimat wnętrz oraz samopoczucie i zdrowie
mieszkańców. Jeden z testów przeprowadzono przy temperaturze na zewnętrz wynoszącej 36°C. W masywnych domach wzniesionych z cegły 25
cm i betonu z dociepleniem temperatura we wnętrzach osiągała wartości od
24°C do 27°C, chociaż okna wychodziły na stronę południową i nie były
osłonięte roletami. W tym samym czasie w budynkach bez ocieplenia, na
które działały te same warunki atmosferyczne, odczyty wskazywały 30°C!
W praktyce oznacza to mniej energii potrzebnej do chłodzenia pomieszczeń,
co przekłada się na niższe rachunki i niższą emisję CO2.

O kwestiach związanych z temperaturą wnętrz mieszkalnych warto pomyśleć
już na etapie budowy domu, choć także remont może być świetną okazją ku
temu, by poprawić komfort użytkowania pomieszczeń.

Wietrzenie w czasie upałów
By we wnętrzach panował przyjemny klimat, nie możemy zapomnieć o wietrzeniu wnętrz. To bardzo ważna czynność, o której należy pamiętać przez
cały rok. Powietrze w pomieszczeniach zawiera bowiem wilgoć i wiele zanieczyszczeń, takich jak na przykład wydychany dwutlenek węgla, kurz,
roztocza, pyłki, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy, związki chemiczne wydzielane przez meble i inne elementy wyposażenia, a jeśli w domu są osoby
palące – także szkodliwe substancje zawarte w dymie papierosowym. Dlatego
tak ważne jest, by zapewnić odpowiednią cyrkulację i umożliwić wymianę
„zużytego” powietrza na „świeże”.
By poprawić jego jakość w pomieszczeniach, możemy pokusić się o system
pokrycia ścian wewnętrznych, bazujący na farbie wewnętrznej aktywnie
wytwarzającej jony oczyszczające powietrze i masach szpachlowych regulujących wilgotność w pomieszczeniach. Jednak nawet wówczas otwieranie
okien jest konieczne. W okresie upałów najlepiej robić to z rana lub nocą, gdy
temperatury na zewnątrz są niższe niż za dnia. W przeciwnym razie wpuścimy gorące powietrze do wnętrz, a przecież tego właśnie chcemy uniknąć.
Jeśli w ciągu dnia zachodzi potrzeba wymiany powietrza w mieszkaniu,
otwórzmy na kilka minut okna i drzwi na oścież – wywołamy w ten sposób
tzw. przeciąg kontrolowany.
Dodatkowe wspomaganie
Komfort pomieszczeń w upalne dni możemy dodatkowo poprawić, stosując
przysłony okienne – najlepiej sprawdzą się te montowane od zewnątrz, choć
pomóc może również stosowanie rolet wewnętrznych oraz grube, jasne zasłony, które będą dobrze odbijać promienie słoneczne. Dzięki temu w mieszkaniu nie będzie gorąco jak w saunie. Wszelkie sprzęty domowe podłączone
do prądu emitują ciepło – te, których nie używamy, warto zatem wypiąć
z kontaktu. Jednocześnie pamiętajmy o regularnym nawadnianiu naszego
organizmu. Przed snem wypijmy szklankę mleka – uzupełnimy w ten sposób
minerały utracone w trakcie dnia. Możemy dodać do niego cynamonu, który
wspomaga produkcję hormonu snu – melatoniny – będzie nam łatwiej zasnąć.
Zadbajmy również o to, by pościel, w której będziemy spać była cienka i lekka,
dzięki czemu nie będzie gromadziła zbędnego ciepła.
Każdy widzi w jak szybkim tempie rosną koszty energii. To natomiast oznacza
coraz wyższe koszty eksploatacji budynków, w tym ich ogrzewania w okresie
niskich temperatur oraz chłodzenia w czasie upałów. Co gorsza, perspektyw,
że będzie taniej, na horyzoncie nie widać. Wybierając dobrej jakości system
ocieplenia, możemy zapewnić sobie komfortowe warunki mieszkaniowe
o każdej porze roku, o wiele lepsze od tych, z jakimi mamy do czynienia
w budynkach bez odpowiedniej termoizolacji.
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 WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

2-pokojowe mieszkanie
w bloku w Krzeszowicach.

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.

mieszkanie w Wojkowicach, pow. będziński,
o pow. 34 m kw., po całkowitym remoncie.

Cena: 1400 zł/m-c plus media

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.

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 40 a w
Paczółtowicach, z pięknym
widokiem na okolice

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

Cena: 349 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.
Cena: 750 tys. PLN.
4. Mieszkanie o pow. 34 m kw. w Wojkowicach, pow. będziński
(pokój i kuchnia). Cena: 175 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Filipowicach. Cena: 120 tys. PLN.

12. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej.
Cena: 125 tys. PLN.
13. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
14. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
15. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków.
Nowa cena: 110 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
16. 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
17. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.
Cena: 580 tys zł.

Cena: 175 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka o przeznaczeniu
budowlanym i zieleni nieurządzonej
o powierzchni 21 a, Zalas, gm.
Krzeszowice. Część budowlana
to ok. 8 a.
Cena: 119 tys. PLN.

20. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.
21. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
22. 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.
23. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
24. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.
25. Mieszkanie 2-pokojowe w Krzeszowicach.
Cena: 1400 PLN/m-c plus media.

18. 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.
19. Działka usł-bud 15 a w Kochanowie. Cena: 430 tys. PLN.

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

Letnie wnętrza w morskim stylu. Przytulnie, elegancko, wakacyjnie

Chociaż urlop to zaledwie część lata, to wakacyjnym klimatem chcemy się cieszyć jak najdłużej. Niezależnie od tego, jaka aktualnie panuje
aura i jak duże jest nasze mieszkanie, możemy zaaranżować swoje wnętrza w stylu, który przywodzi na myśl letnie wyjazdy. Jak stworzyć
namiastkę nadmorskiego kurortu we własnych czterech kątach? Co zrobić, by efekt był piękny, a nie kiczowaty? O tym poniżej.
Zastanawiając się nad wnętrzami w morskim stylu, prawdopodobnie mamy przed oczami mieszankę dwóch wiodących
kolorów – białego i niebieskiego. Do tego naturalne dodatki –
białe drewno, sznur lub juta, piach, muszelki, bursztyny. Jednak
okazuje się, że do tematu aranżacji wnętrz inspirowanych nadmorskimi kurortami można podejść inaczej. Jak? Co najmniej
na dwa sposoby!

Marynistyczny klimat
Pierwszy sposób na pozór przypomina kompozycję opisaną powyżej, dlatego można go określić jako „intuicyjny” – bazuje na
wyborach, które u większości osób budzą te same skojarzenia.
Jednak charakteryzuje go bardziej kompleksowe podejście do
aranżacji, a przede wszystkim to, że doskonale komponuje się
z modnymi, białymi meblami i jasnymi ścianami, które można
znaleźć w wielu domach i mieszkaniach.
– Przepis na aranżację w tym stylu to dużo bieli, ale też granat,
błękit i czerwień, motywy kotwic, a nawet łódek, żaglówek czy
desek surfingowych. Jeśli w naszym wnętrzu dominują jasne
barwy, to mamy świetną bazę do takiej aranżacji. By wprowadzić do pomieszczenia nadmorski klimat, wystarczy granatowa narzuta na łóżko czy kanapę, kilka poduszek w paski,
misa albo duży słój wypełniony muszelkami i kilka figurek,
np. żaglówki, ryby czy latarnia morska poustawiane na półkach
i blatach w pomieszczeniu. Kropką nad „i” będzie kosz z trawy
morskiej albo dywanik z juty – tłumaczy ekspertka, związana
z siecią sklepów KiK.

To b a r d z o p r o s t a m e t a m o r f o z a w n ę t r z a ,
która błyskawicznie nadaje mu przytulnego
i niezobowiązującego wakacyjnego k limatu.
– Co więcej, dzięki temu, że w tej aranżacji pierwsze skrzypce
odgrywają odpowiednio dobrane dodatki, łatwo możemy ją
zmienić. Gdy najdzie ten moment, w którym stwierdzimy,
że nadmorski kurort powinien ustąpić miejsca np. jesiennym
klimatom, wystarczy zebrać dodatki do pudełka, odpowiednio

opisać i zostawić je do wakacyjnej aranżacji na kolejny rok
– opowiada dekoratorka KiK.

Hamptons – luksusowo, a le
wygodnie Nie brakuje jednak
osób, które chciałyby urządzić
s w o j e m i e s z k a n i e w n a dmorskim stylu z większym rozmachem. – Jeśli wiemy, że to
nam w duszy gra i będziemy się
nim cieszyć przez okrągły rok,
polecam przyjrzeć się stylowi,
któr y we wnętrzarst wie jest
ok r e ś l a ny j a k o H a mpton s
i w ygląda świetnie nie t ylko
sezonowo – podpowiada ekspertka K iK. Czym się charakter yzuje? To połączenie naturalności i w ygody z luksusem nowojorskich elit. Nazwę zawdzięcza grupie popularnych wśród bogat ych mieszkańców N Y nadmorsk ich
kuror tów zlok a l iz owanych na półw yspie Long Island.
– Bazą stylu Hamptons są pastelowe, jakby wyblakłe od słońca
i słonej bryzy odcienie niebieskiego, brązowego, beżowego
i biel. Wpisuje się w niego też każdy odcień drewna oraz inne,
naturalne materiały – np. len, bawełna, trawa morska czy juta,
a także metale – zwłaszcza szlachetny mosiądz, ale też spatynowane srebro – tłumaczy dekoratorka KiK. Jeśli zależy nam
na wiernym odzwierciedleniu tego stylu, naszykujmy się na to,
że ta metamorfoza będzie bardziej czasochłonna i kosztowna,
o ile nie dysponujemy odpowiednią bazą. Odpowiednią, czyli
jaką? – Jasne wnętrza wciąż stanowią dobry punkt wyjścia,
jednak lepsze od białych ścian są te w odcieniu piasku, turkusowej wody czy błękitno-szarego, lekko zachmurzonego nieba.
Bardzo ważne jest też, by kanapy, fotele czy łóżko były duże
i wygodne. Takie wnętrza uzupełniamy dodatkami z metalu

– lustrami, świecznikami, miseczkami, by nadać tej morskiej
aranżacji nieco luksusowego sznytu. We wnętrzach urządzonych
w tym stylu zawsze dobrze wyglądają świeże kwiaty, dlatego
warto zaopatrzyć się w kilka dużych, np. szklanych wazonów –
podpowiada ekspertka KiK. Kreatywne kompozycje

Chociaż na początku wspominaliśmy o dwóch kierunkach, jest
jeszcze trzecia ścieżka. Freestyle. Na czym polega? Na tym, że
możemy pomieszać sielski, nieco rustykalny styl z akcentami
w stylu Hamptons, tworząc kreatywne, własne kompozycje.
Choć warto znać dobre praktyki, to nie zapominajmy o najważniejszym – w urządzaniu wnętrz chodzi o to, byśmy byli
zadowoleni i czuli się w nich świetnie!
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

Stolarz Mały - nowy cykl zajęć w CKiS już od września!
Ze smartfonów i tabletów korzystają prawie wszystkie dzieci
w wieku szkolnym. Internet jest dla nich codzienną i naturalną przestrzenią, w której mają dostęp do informacji,
wiedzy, rozrywki. Nasze Centrum pragnie animować wolny
czas dzieci poprzez nową ciekawą formę jego spędzania!
Od września rozpoczynamy nowy cykl bezpłatnych zajęć
dla dzieci w wieku 8-14 lat. Spotkania będą odbywały się
na Kopalni Talentów, we wtorki:
• dla dzieci w wieku 8-10 lat w godzinach 16:15 -17:15
• dla dzieci w wieku 10-14 w godzinach 17:30 – 18:30

Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu wolnego. Znakomicie rozwija ono u dzieci wyobraźnie przestrzenną, kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania
przyczynowo-skutkowego, a także wyrabia takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność,
samodzielność, zręczność i zaradność. Działalność tego typu przygotowuje młodych ludzi do lepszego
radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Prace konstrukcyjno-techniczne rozwijają sprawność,
a także mają ogromny walor uspokajający.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u dzieci zdolności i zainteresowań konstrukcyjno-technicznych,
stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrożenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zapisy na bezpłatne warsztaty ruszyły 18 sierpnia przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ckiskrzeszowice.pl. Serdecznie zapraszamy!

v Agnieszka Szczuka-Ciapała

JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Wystawa #StolenMemory w Jerzmanowicach
Od 24 sierpnia na parkingu przed Urzędem Gminy
w Jerzmanowicach będzie można oglądać wystawę
#StolenMemory, zrealizowaną przez Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Ekspozycja prezentuje
historie ofiar obozów koncentracyjnych i przedmioty
zabrane im w chwili zatrzymania, a także zachęca
do włączenia się w poszukiwania rodzin, którym
dziś zwracane są te ostatnie pamiątki po bliskich.

Wśród zachowanych przedmiotów są obrączki ślubne, zegarki, długopisy czy portfele ze zdjęciami.
#StolenMemory to kampania, której celem jest zwrot zachowanych z czasu II wojny światowej depozytów. Od czasu rozpoczęcia kampanii w 2016 r. odnaleziono już ponad 600 rodzin na całym świecie.
Wystawa nie jest jednak opowieścią o samych przedmiotach, ale za ich pośrednictwem odtwarzane są
historie ofiar nazistowskich prześladowań i przywracana jest pamięć o ich tragicznych losach.
v www.jerzmanowice-przeginia.pl

CHRZANÓW
TRZEBINIA

CHASE THE ANGEL i FRACTAL [KONCERT]
10 września 2022 roku zapraszamy do klubu Stara Kotłownia w Chrzanowie na koncert zespołów
Chase The Angel oraz Fractal. Bilety: 20 zł (do nabycia w Informacji/kasie Kina Sztuka). Start wydarzenia godz. 19:00.
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU

www.MEBLEbenek.pl

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BĄBEL

Kilka tygodni temu poproszono nas o pomoc dla małego psa, który od kilku miesięcy błąkał się
w małej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Wchodził na posesje szukając jedzenia, ale nie
wszyscy byli mu przychylni. Nie wiemy jak stracił jedno oko. To miły, spokojny, serdeczny i pozytywnie nastawiony do świata młody pies. Ładnie chodzi na smyczy, nie boi się nowych dla siebie
sytuacji, uwielbia kontakt z człowiekiem. Reakcji na koty nie znamy. Bąbel ma około 3 lata, waży
10 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Mamy nadzieję, że brak oczka
nie stanie się problemem w znalezieniu domu dla Bąbla. Adoptowany niedawno Piracik z jednym
okiem na dom czekał ponad 3 lata...
Tel. 783 553 197

GIACO

”Znaleziony w sobotni ranek na poboczu drogi w Marszowicach gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Prawdopodobnie w nocy miał spotkanie z samochodem. Wyglądał fatalnie. Brudny, zziębnięty, zamknięte
powieki spod których strużką sączyła się krew, w okolicach odbytu na trawie czerwona plama, ale
jeszcze tliło się w nim życie… Magda na wiadomość, że pies potrzebuje pomocy wyszła z domu
tak jak stała w piżamie i zawiozła go do gabinetu. Okazało się, że to pies powsinoga, wiejski Casanova i tak naprawdę to nikt do niego się nie przyznaje. Nawet ten u którego pomieszkiwał 10
lat…”. Wydawało się, że raczej trudno będzie mu się pozbierać, a jednak… Stracił "tylko" jedno oko
i na dzień dzisiejszy nic mu nie dolega. Przeszedł szczepienia, został wykastrowany, jest miłym
starszym panem. Cichy, spokojny, świetnie dogaduje się z innymi psami. Wcześniej ”na wolności”
chyba bywało z tym różnie, bo świadczą o tym ponadgryzane uszy. Dom mu potrzebny. Taki prawdziwy. Spokojny, dbający i taki, który nie zawiedzie.
Tel. 783 553 197

ARUKA

Czarna jak smoła, piękne bursztynowe oczy, pełne ciepła, ale też rozterki i niepewności. Cicha
jak myszka, trzymająca się zawsze z boku, bezkonfliktowa jeśli chodzi o inne psy. Łagodna, serdeczna do ludzi, których dobrze zna. Do obcych trzyma dystans i boi się nowych sytuacji choć
bardzo lękliwym psem nie jest. Jakoś dała sobie kiedyś radę żyjąc na ulicy i karmiąc przez 8
tygodni swoje szczenięta. Potrzebuje domu spokojnego i cierpliwego, w którym znajdzie zrozumienie i czas, by się całkowicie otworzyć. Najlepiej jakby to był dom z drugim psem. Aruka ma
około 3-4 lata, waży 13 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka
w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa) już od prawie
roku. Dla komfortu psychicznego Aruki wymaganych jest kilka spacerów zapoznawczych, by
choć trochę poznała nowych opiekunów.
Tel. 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 Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PAXI

Paxi - czarna podpalana suczka, w typie miniaturowego (ok. 7 kg) owczarka niemieckiego, spokojna, przyjazna, skora do zabawy, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Potrzebuje jak każdy pies odpowiedniej dawki ruchu i spacerów. Paxi ma ok. 1,5 roku, jest kastrowana, odrobaczona, zaczipowana,
zaszczepiona. Nie zostanie wydana do kojca, na łańcuch, do budy. Obowiązuje wizyta zapoznawcza
u nas w fundacji, umowa adopcyjna oraz wizyta poadopcyjna. Paxi poznać można od pon. do pt
13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany.
Tel. 728 413 789.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

TRANSPORT OSÓB

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

Tel. 515 999 414

AUTO POMOC

• 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

GERDA I KAY

Suczka Gerda - biszkoptowa, ok. roczna, w typie labradora, ruchliwa, skora do zabawy, pełna temperamentu, przyjazna, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Pies Kay - brązowy, około roczny, w typie
labradora, bardzo zrównoważony, przyjazny, lubi dzieci, ludzi, koty, inne psy. Obydwa pieski, jak
każde labradory, potrzebują dużej dawki ruchu i spacerów; są kastrowane, odrobaczone, zaczipowane, zaszczepione. Psy zostały odebrane z pseudohodowli. Nie zostaną wydane do kojca, na
łańcuch, do budy. Obowiązuje wizyta zapoznawcza u nas w fundacji, umowa adopcyjna oraz wizyta
poadopcyjna. Pieski poznać można od pon. do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie
Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany.
Tel. 728 413 789.

GRISZA

Grisza - kot sierota wojny z Ukrainą, piękny, 11-letni samiec kota perskiego, ukochany pupil swojej
Pani, która zdecydowała się emigrować do USA i dzień przed wylotem linie lotnicze odmówiły zabrania Griszy. Próbowaliśmy znaleźć możliwość transportu do USA dla samego Griszy, ale nie udaje
się, więc szukamy mu odpowiedzialnego domu. Grisza był jedynakiem i nie przepada za towarzystwem innych zwierząt. Kocha ludzi, ale jak na persa przystało, jest dystyngowanie zdystansowany.
Grisza jest kastrowany, ma wszystkie szczepienia, odrobaczenia, jest spokojny, niewybredny, nie
narzuca się, ale ceni towarzystwo człowieka - najlepiej w domu bez małych dzieci, których nie
zna. Należy pamiętać, że okrywa włosowa Griszy wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Griszę poznać
można od pon. do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul.
Zakręt 3, Kraków-Bielany.
Tel. 728 413 789.

LILITH I VENUS

Lilith i Venus - dwie podzakopiańskie siostrzyczki, ok. 4.
miesięczne, typowe rezolutne kocięta, rozbawione, psotne,
potrzebują jeszcze dobrej socjalizacji ze wszystkim, co
dzieje się w domu. Są odrobaczone, zaszczepione i zaczipowane, w umowie będzie obowiązek kastracji po osiągnięciu 6-go miesiąca życia. Kotki poznać można od pon.
do pt 13.00 - 18.30, sob. 9.00 do 13.30 w siedzibie Fundacja Ostoja Cztery Łapy, ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany.
Tel. 728 413 789.
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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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.

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

PRACUJ Z ORIFLAME
Chciałam Cię zaprosić do mojego zespołu do opcji biznesowej.
Co proponuje Ci Oriflame i czym różni się od pracy na etacie?
1. Nie masz Szefa - musisz sam zaplanować pracę i realizować cele.
2. Nie masz sufitu finansowego - Twoje zarobki zależą od Twojego zaangażowania.
3. Masz 17 wypłat w roku (co 3 tygodnie) i dodatkowe premie za realizacje celi.
4. Za systematyczną pracę Oriflame nagrodzi Cię wyjazdem do Turcji w 2023 roku.
5. Za szybki rozwój dodatkowo PROGRAM SAMOCHODOWY.
Ale możesz też skorzystać z KARTY RABATOWEJ i zamawiać taniej kosmetyki dla siebie i rodziny.
Zdecyduj co jest dla Ciebie ważne?
Czy tańsze kosmetyki, czy potrzebujesz dorobić do wypłaty lub kieszonkowego, a może
zaangażujesz się na cały etat i tak jak ja będziesz korzystać z wszystkich możliwości.
Właśnie wróciłam z konferencji dla Liderów Europy centralnej z Wiednia, gdzie zostałam
zaproszona za swoje wyniki i zaangażowanie w Oriflame. Ja wiem jak to robić i chętnie się
tym z Tobą podzielę. Wspólnie zaplanujemy Twoją pracę i cele w zależności od tego, co
wybierzesz. Pomogę Ci na każdym etapie Twojego rozwoju.
Umów się już dzisiaj na rozmowę lub dołącz do mojego zespołu:
https://pl.oriflame.com/business-opportunity

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.

