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Szlachetna Paczka poszukuje Wolontariuszy na terenie 
gminy Liszki, Zabierzów, Skawina i Krzeszowice

Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc osobom potrze-
bującym, a jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, 
poznać fantastycznych ludzi i rozwinąć się w nowych ob-
szarach zgłoś się na stronie: www.superw.pl lub www.
szlachetnapaczka.pl Bez Ciebie nie pomożemy!

ŻABKA, ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805 biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

otwarte: pn - pt 6
00 - 1800 Sobota 630 - 13

00

Profile, płyty gipsowe i OSB, kle
je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

Wycinka i pielęgnacja drzew

Kontakt: 535 013 523

natasha.baliy baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym trenerem!

baliy.natasha@gmail.com

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIEWCHRZANOWIE
w bloku przy Al. Henryka

o pow. ok. 36m kw.
Cena: 215 tys. PLN do negocjacji.

Tel. 696 595 118

czytaj dalej na str. 2

DO SPRZEDANIA
piękna działka 48 awWierzchowiu
w bezpośredniej bliskości Rezerwatu

Przyrody Doliny Kluczwody

Cena: 110 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
mieszkanie 39m kwwBędzinie,
po gruntownym odświeżeniu.
Cena: 159,9 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

DOWYNAJĘCIA
DOM 300 M KW lub połowa domu

w gminie Krzeszowice.
Tel. 796 351 499

DOWYNAJĘCIA
DOM DLA PRACOWNIKÓW

- 8-9 osób
w Krzeszowicach.
Cena: 3 tys. PLN/m-c.
Tel. 796 351 499
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Wynajem samochodów dostawczych typu:
Opel Combo, Peugeot Partner

Możliwość wynajmu auta z kierowcą

Wynajem busów 8 + 1

• wyjazdy krajowe i zagraniczne
• urlopy, wakacje
• imprezy okolicznościowe
• transport na lotniska, dworce
• transport gości weselnych

tel.: 791 382 282
stolar73@onet.pl • www.stolar-rent.pl

ODDŁUŻANIE | KREDYTY

+48 501 730 095
+48 534 235 516
CZYNNE 9:00-21:00

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!

Kontakt

SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

Miłośnicy Tenczyna,
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje o uruchomieniu 
strony  www.tenczyn.com
Strona ta stanie się nową, dodatkową  platformą informacyjną, poprzez którą 
stowarzyszenie Ratuj Tenczyn będzie kontaktowało się z turystami odwiedza-
jącymi ruiny oraz z miłośnikami warowni. Dotychczas nie istniała profesjonalna 
strona będąca solidnym, wiarygodnym źródłem podstawowych informacji dla 
osób odwiedzających Tenczyn. 
Nowa strona wypełni tę lukę stając się szybkim, wygodnym i atrakcyjnym wi-
zualnie medium skierowanym do turystów chcących poznać ten wspaniały 
zabytek. Znajdziecie na niej historię zamku, jego rekonstrukcje oraz najnowsze 
wiadomości na temat Tenczyna.  Poprzez nową stronę prowadzone będą również 
kampanie informacyjne i edukacyjne stowarzyszenia Ratuj Tenczyn mające na 
celu popularyzowanie wiedzy o najwspanialszym zabytku ziemi krzeszowickiej. 

Wspomnienie Burmistrza  
Wiesława Jagiełły w I Rocznicę Śmierci

„Jednak są ludzie niezastąpieni…”.
Mija rok od śmierci naszego Przyjaciela, byłego Burmistrza Gminy Krzeszowice, 
Wiesława Jagiełły. Człowieka o wielkim sercu, otwartego na potrzeby innych 
i przy tym niezwykle skromnego. Pan Burmistrz, bo pomimo przyjaźni zawsze 
go tak nazywałam, był wielkim przyjacielem moim, mojej rodziny i naszego 
Przedszkola w Tenczynku.
Znałam Wiesława Jagiełłę oficjalnie 
jako Burmistrza Gminy. Prywatnie 
poznałam Go podczas spotkania 
na Boisku Sportowym LKS Tęcza 
w 2005 roku, gdy grupa przy-
jaciół, w tym śp. Antoni Jamiński 
i Ryszard Ryś postanowiła pomóc 
w działaniach na rzecz budowy 
nowego przedszkola. Pamiętam to 
spotkanie, bo urzekła mnie oso-
bowość Burmistrza. Jego spokój, 
rzeczowość, ale i bezpośredniość. To 
nie był zwykły człowiek emanowała 
z niego jakaś charyzma, która nigdy 
pomimo długoletniej przyjaźni nie 
pozwoliła mi na zwrócenie się do 
Niego po imieniu, choć o to prosił. 
Taki był. Spokojny, wyważony 
i bardzo rzeczowy. Późniejsze lata 
naszej przyjaźni pokazały, że zawsze 
mogliśmy na siebie liczyć, a nie 
zawsze było łatwo. Gdy dwa słupki 
zadecydowały o braku możliwości 
kandydowania przez Niego na ko-
lejną 4 kadencję, przeżył to bardzo. 
Nie skupiał się na osobach, które go 
niesłusznie osądziły (został przecież 
uniewinniony), ale miał pretensje do 
siebie, że nas zawiódł a my na niego 
przecież liczyliśmy. Wtedy okazało 
się, kto jest Jego prawdziwym przy-
jacielem i na kogo może liczyć. Te 
przyjaźnie doceniał bardzo i trwały 
one przez lata.
Nigdy nie krytykował, tylko zawsze 
wskazywał nam drogę i szukał roz-
wiązania. Przedszkole w Tenczynku 
tak naprawdę Jemu zawdzięcza 
swą nową siedzibę. Wielu nie wie 
ile pracy włożyła grupa przyjaciół 

na czele z Panem Bur-
mistrzem Wiesławem 
Jagiełło by przekonać 
wszystkich radnych do 
budowy, przekazać działkę 
na ten cel, pomóc przygo-
tować projekt ( zrobiła to 
społecznie Magdalena 
Szafran), ale też wesprzeć 
nas fachowcami i rzeczo-
znawcami. Był mocno za-
angażowany. Stał skromnie 
przy otwarciu nowej sie-
dziby, ale biła z niego 
wielka radość. I tylko Ci co kilka 
lat wcześniej wspólnie działali na 
rzecz budowy mają świadomość 
ile nas tak naprawdę to kosztowało 
pracy i zachodu by doszło do skutku 
i ile w tym było uporu i determinacji 
samego Wiesława Jagiełły. Potem 
zaangażował się w pracę na rzecz 
przedszkola w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku 
„Tęcza Marzeń” i do końca wspierał 
jego działania.
12 października 2022 r. mija rok gdy 
Go nie ma wśród nas. Tak bardzo 
brakuje nam Jego wsparcia i obec-
ności. Słynnych spotkań czwart-
kowych przy dużej kawie z byłą 
sołtys, prezesem OSP Alicją Gaj 
gdzie debatowaliśmy nad pro-
blemami naszego Tenczynka 
i cieszyliśmy się z pozytywnie za-
łatwionych spraw. Troszczył się 
o każdego kto tego potrzebował. 
Wiele osób dzwoniło prosząc Go 
o radę. Nigdy nie odmówił. Jako 
radny żył sprawami Tenczynka 

i zwykłych jego mieszkańców. 
Każdemu okazywał szacunek i jak 
trzeba było poświęcał czas. Często 
wsiadał w swój samochód, zabierał 
Panią Sołtys i objeżdżali Tenczynek 
kontrolując stan dróg, przy okazji 
wieszając ogłoszenia, czasami też 
zbierając śmieci wokół tablic. To 
nie był żaden problem, bo Jego 
Tenczynek musi być piękny i czysty.
Taki był śp. Burmistrz Wiesław 
Jagiełło. Trudno pisze się te słowa 
wiedząc, że już nie usiądziemy przy 
dużej, mocnej kawie, którą uwielbiał 
i nie usłyszę „przecież damy radę”. 
Ale wiem, że gdzieś tam czuwa 
nadal nad nami, swoją ukochaną 
żoną Alicją, swymi przyjaciółmi 
i Jego Tenczynkiem. Zawsze pozo-
stanie w naszych sercach i w naszej 
pamięci, a my Jego przyjaciele tę 
pamięć o Nim będziemy pielę-
gnować, bo Panu Burmistrzowi 
Wiesławowi Jagiełło się to po prostu 
należy.

 v Marzena Kubin
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 Kawaguchi T.: Zanim wystygnie kawa
W małej bocznej uliczce w Tokio ukryła się klima-
tyczna kawiarnia, która od ponad stu lat serwuje 
starannie parzoną kawę. Krążą pogłoski, że swoim 
klientom oferuje też wyjątkową możliwość podróży 
w czasie. Cztery osoby... każda ma nadzieję sko-
rzystać z tej oferty. Ktoś chce się skonfrontować 
z dawną miłością, ktoś powrócić do czasów sprzed 
utraty pamięci, zobaczyć się z siostrą, spotkać córkę, 
której nigdy nie było okazji poznać.

Kościelny P.: Decyzja
Wrocław, lato 2018 roku. W śmietniku w centrum 
miasta znaleziono zwłoki noworodka. Śledztwo pro-
wadzi wydział zabójstw komendy wojewódzkiej. 
Policjanci sprawdzają różne tropy i ustalają przy-
czyny śmierci – z tak przerażającą zbrodnią nie mieli 
dotychczas do czynienia. Czy to matka podjęła de-
cyzję o zabiciu własnego dziecka? Czy strach uspra-
wiedliwia zbrodnię? Jak daleko może posunąć się 
zdesperowana kobieta?

Gołota M.: Żyletkę zawsze noszę przy 
sobie. Depresja dzieci i młodzieży

Dzieci często boją się, że zostaną niezrozumiane, że 
ktoś je oceni jako słabe, leniwe, głupie, uważają, że 
zawiodły swoją rodzinę. Przede wszystkim jednak 
boją się, że o ich chorobie dowiedzą się inni. Wstyd 
jest tu czynnikiem kluczowym. Bardzo ważne jest 
głośne mówienie o tym, czym jest depresja i do 
czego prowadzi, jeśli jest nieleczona.

Cygler H.: Córki tęczy
Co się stanie, kiedy spotkają się dwie kobiety, które 
w zwykłych okolicznościach nigdy by się nie po-
znały?
Joy Makeba mieszka w Pretorii w Republice Po-
łudniowej Afryki. Opiekuje się dwiema siostrami 
i każdego dnia walczy o przetrwanie. Zuzanna 
Fleming jest właścicielką fabryki w Gdańsku. Nie 
brakuje jej niczego oprócz miłości. Przystojny Jack 
proponuje jej egzotyczne wakacje. Szybko jednak 
wspaniały urlop przerodzi się w walkę o życie…Kiedy 
życie nagle wymyka się spod kontroli, zaczyna się 
prawdziwy thriller.

Moss M.: Mój ostatni miesiąc
Nagła śmierć matki wywraca do góry nogami życie 
nastoletniego Sebastiana. Pogrążony w depresji 
chłopak oddala się od bliskich i wpada w podejrzane 
towarzystwo. Gdy pewnego dnia pod wpływem używek 
omal nie doprowadza do tragedii, zmartwiony ojciec 
podejmuje wobec niego stanowcze kroki. Mężczyzna 
nakłania syna do odbycia wakacyjnego wolontariatu 
w podwarszawskim hospicjum. Wierzy, że opieka nad 
ludźmi nieuleczalnie chorymi pomoże zbuntowanemu 
Sebastianowi na nowo docenić życie. Wkrótce chłopak 
poznaje chorego na raka Mateusza. Chłopcy nie tylko 
odkrywają prawdę o sobie, ale i przekonują się, że miłość 
i pamięć mają dużo większą moc niż śmierć.

Michalak K.: Piastunka róż
Gdyby nie szantaż siostry, Flora nigdy nie odwa-
żyłaby się odpowiedzieć na to ogłoszenie. A przecież 
pielęgnowanie różanego ogrodu, gdzieś przy zagu-
bionym wśród nadmorskich lasów dworku, było jej 
marzeniem. Kochała róże bardziej niż cokolwiek na 
świecie, ale strach przed światem skuwał jej serce. 
Nie mogła się domyślić, że tam, w tym samym 
ogrodzie, swoje demony oswaja ktoś, kogo już 
kiedyś spotkała. I to w dniu, o którym ze wszystkich 
sił pragnęła zapomnieć…

Gellner D.: Wścibscy
Dorota Gellner – dama Orderu Uśmiechu – nie 
ma sobie równych w wymyślaniu nietuzinkowych 
bohaterów, których zabawne perypetie opisuje 
rymowaną prozą. Tym razem z fantazją, poczuciem 
humoru i kunsztem literackim wzięła na cel zjawisko 
niezdrowego zainteresowania cudzymi sprawami, 
czyli wścibstwo. Z tej nieposkromionej ciekawości 
wyniknie niejedna przezabawna historia z udziałem 
niani, dziadka, babci, wnuczki, wnuczka, ciotki 
i kuzyna, a także psa, kota oraz myszy.

Dutka W.: Apostata
Ammian jest sprawnym obserwatorem i pragnie 
opisać dzieje Rzymu od jego początków aż po 
czasy sobie współczesne. Staje się świadkiem sza-
leństw politycznych i namiętności religijnych, za-
ciekłej walki między katolikami i arianami, potężnej 
wojny Rzymu i Persji. Na jego oczach rozgrywa się 
straszliwa bitwa pod Adrianopolem w 378 roku, która 
zachwiała imperium.

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

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

WielkaWieś, ul.WieszczyDół 11
pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich
oraz polskich, regionalnych

i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

OPIEKANAD
OSOBAMI STARSZYMI,

PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,

pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

Echa koncertu charytatywnego dla Marka Czechowskiego 
WESPRZYJ ZBIÓRKĘ NA LECZENIE!

W niedzielę 9 października w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej z inicjatywy 
Katarzyny Mulak i Małgorzaty Winiarskiej odbył się koncert charytatywny dla Marka 
Czechowskiego.Marek był studentem, gdy w 2020 r. uległ tragicznemu wypadkowi ko-
munikacyjnemu, niezawinionemu przez niego. W wyniku uderzenia w samochód którym 
podróżował, powstał ogromny pożar. Marek ocalał, ale doznał ciężkich poparzeń, 
a kolejne operacje to ogromny wydatek, dlatego rodzina i zaprzyjaźnieni wystąpili, by 
wesprzeć zbiórkę na leczenie.
W wydarzeniu wzięli udział zacni artyści z Tenczynka, Krakowa 
i okolic, na co dzień aktywnie śpiewający m. in. w Filharmonii 
Krakowskiej, czy też międzynarodowym projekcie wokalnym 
z Tenczynka - Śpiewanie bez Granic. 
Wystąpili muzycy tacy jak Bernarda Grembowiec (sopran), Wik-
toria Boroń (sopran) - studentka Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, Małgorzata Winiarska (mezzosopran, organizacja kon-
certu), Patryk Wyborski (bas), Katarzyna Mulak (obój), Mag-
dalena Odrzywołek (skrzypce), Justyna Skowronek (gitara kla-
syczna) – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Michał 
Białko (organy), Wacław Mulak (trąbka) oraz Łukasz Bodzenta 
(organy).
Zabrzmiały najpiękniejsze dzieła m.in. Jana Sebastiana Bacha, 
Gabriela Fauré oraz Wojciecha Kilara, przeplatane fragmentami 
poezji m.in. Marty Dąbkowskiej – młodej, nieżyjącej już poetki 
z Krzeszowic, która dotknięta była dziecięcym porażeniem mó-
zgowym. Jej poezja została opisana przez Annę Lutosławską-Ja-
worską słowami: „Kiedy w Krzeszowicach usłyszałam pierwszy 
raz wiersze Marty Dąbkowskiej, miałam nieodparte wrażenie, 
że urodziła się druga Halina Poświatowska. 
Teraz, gdy czytam jej nowe wiersze, widzę jak dojrzała i stała 
się prawdziwą indywidualnością”. Wybrzmiały również dzieła 
Romana Brandstaettera, recytowane przez aktora Teatru Ha-
giograf, twórcy licznych audiobooków - Jacka Lecznara.

Koncert cieszył się niemałym zainteresowaniem,  
a sam Marek nie krył wzruszenia za otrzymaną pomoc.

Jeśli ktoś z Państwa chce wesprzeć leczenie  
Marka zapraszamy do pomocy!  

KONTAKT: marekczechowski01@gmail.com
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Zawsze w modzie: motywy zwierzęce w stylizacjach 
Za błyskawicznie zmieniającą się modą trudno nadążyć, dlatego sukcesywnie poszerza się grono wielbicielek garderoby w klasycznym i ponadcza-
sowym wydaniu. Ta jednak może powodować poczucie monotonii w stylizacjach. Jeśli potrzebujemy odrobiny szaleństwa, to nie ma lepszego wyboru 
niż motywy zwierzęce. Jak z nich korzystać, by wyglądały stylowo, a nie kiczowato czy wulgarnie? Podpowiadamy, jak oswoić dzikie koty w garderobie!  
Jeśli twórcy filmów lub seriali chcą podkreślić, że styl danej postaci kobiecej jest kiczowaty, najczęściej ubierają ją w stylizacje zdominowane przez 
motywy zwierzęce, przede wszystkim tzw. „panterkę”. 
Nic więc dziwnego, że wiele kobiet podchodzi z dużym 
dystansem do pomysłu noszenia zwierzęcych printów. 
A to błąd, bo te elementy w modzie znane są od dawna 
i potrafią prezentować się naprawdę dobrze. Co wybrać, 
by nie przesadzić i czuć się komfortowo w tak wyrazi-
stych wzorach oraz zwracających uwagę materiałach? 
– Punktem wyjścia może być znane i bardzo bez-
pieczne połączenie zwierzęcego printu z czernią, 
brązem lub beżem, a także granatem czy supermodną 
ciemną zielenią i oczywiście uniwersalną bielą oraz 
kremowymi odcieniami. Lepiej za to unikać czer-
wieni i innych soczystych barw – wylicza ekspertka 
sieci sklepów KiK.
A co z pastelami, które pasują do urody i karnacji 
wielu Polek? – Na stylizacje zawsze należy patrzeć 
całościowo. Szczególnie gdy mowa o elementach ze 
zwierzęcym printem. I tak, jeśli element garderoby ze 
zwierzęcym motywem jest utrzymany w biało-czarnym 
(np. zebra), szarym (monochromatyczna panterka) lub 
różowym (imitacja skóry węża) odcieniu, to połączenie 
go z pastelowymi, popielatymi czy grafitowymi ubra-
niami i dodatkami będzie wyglądało znakomicie. To 
świetny przepis na bezpieczny outfit, który na pewno 
nie będzie wulgarny – opowiada ekspertka sieci 
sklepów KiK i dodaje: ale jest też druga strona, czyli 
niebezpieczne połączenia kolorystyczne. Przykładowo 
klasyczna „panterka”, czyli cętki w połączeniu z żółtym, brązowym 
albo rudawym odcieniem to ryzyko nietrafionej stylizacji, bo kolory 
albo będą się ze sobą „gryźć” albo wydadzą się za mdłe.   
Stonowana opcja na co dzień  W teorii włączanie motywów 
zwierzęcych w stylizacjach nie jest trudne. Ale jak to wygląda 
w praktyce?
– Długa futrzana kamizelka w chłodnym odcieniu połączona 
z szarym, białym lub jasnoróżowym swetrem i spodniami z wąską 
nogawką to świetny outfit na co dzień w okresie przejściowym – 
wczesną wiosną lub późną jesienią. Jest bardzo wygodny, a jeśli 
zrobi się nam za ciepło, np. podczas zakupów, kamizelkę można 
błyskawicznie zdjąć. Taką prostą stylizację podkręci srebrna bi-
żuteria i torebka, np. na łańcuszku – podpowiada specjalistka 

związana z marką KiK.  Seksownie, ale z klasą na randkę  Dra-
pieżne zwierzęce printy mogą być wulgarne albo seksowne. My 
zdecydowanie wybieramy tę drugą opcję. Jak nie przesadzić? – Rzu-
cające się w oczy futerko czy bardzo krótka mini w „panterkę” mogą 
sprawić wrażenie wulgarnych, choć w odpowiednim połączeniu 
i te elementy mogą dobrze wyglądać. Bezpieczniej jednak będzie 
postawić np. na monochromatyczną (np. czarną lub szarą) sukienkę 
do kolan w wężowy wzór. W połączeniu z kozakami na obcasie 
albo szpilkami, gdy zrobi się cieplej, i mocniejszym makijażem 
doda nam seksapilu i subtelnego pazura – radzi ekspertka KiK.  
Elegancko i zadziornie do pracy   Trzecia opcja na stylizację 
z udziałem zwierzęcych motywów to koszula w takowy wzór ze-
stawiona z klasyczną czernią. – Możemy ją połączyć z ołówkową 

spódnicą i kozakami albo spodniami o wysokim stanie z szerokimi 
nogawkami – obie stylizacje są w supermodnym obecnie klimacie 
retro, który możemy podkręcić dodatkowo klipsami albo kol-
czykami-kółkami – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.  
A dla wciąż nieprzekonanych, ale chcących „wpuścić” do szafy 
dzikie koty, rada: zacznijcie od akcesoriów: apaszki, oprawek oku-
larów, butów z futerkowym obszyciem czy futrzanych torebek. 
To na tyle bezpieczne elementy, że można je łączyć właściwie ze 
wszystkim bez obaw o przesadę!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

SKÓRA NACZYNIOWA W GABINECIE KOSMETYCZNYM 

CZEGO UNIKAĆ?
• ekspozycji na słońce, opalania w solarium

• gorących kąpieli
• łaźni parowych oraz sauny

• chlorowanej i twardej wody
• gorącego powietrza  

   np. przegrzewanie  pomieszczenia
• mrozu oraz wiatru

CO POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W KOSMETYKACH  
DEDYKOWANYCH CERZE NACZYNKOWEJ ?

• aloes
• korzeń z lukrecji

• witaminy C, E, K
• D-pantenol

• żeń-szeń
• ekstrakt z rumianku 
• wyciąg z kasztanowca 

• oleje roślinne 
CO POLECAMY DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNIOWEJ? 

Pielęgnacja cery naczynkowej powinna być przemyślana 
i zaplanowana. Kosmetyki muszą być dedykowane dla skóry 
wyjątkowo wrażliwej. 

Szczególnie polecamy kosmetyki z linii Sensitive, które wyka-
zują wyjątkowo dobre działanie na skórę naczynkową.  Ważnymi 

ich filarami są aloes i korzeń z lukrecji. Dzięki nim przyspieszają 
gojenie uszkodzeń oraz wzmacniają słabe naczynka krwionośne. 
Przyspieszają regenerację i łagodzą podrażnienia i stany zapalne. 
ŁAGODZĄCE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU 
Wyjątkowo delikatne mleczko dla skóry wrażliwej, alergicznej, 
z popękanymi naczynkami (couperose) i skłonnej do podrażnień. 
Działa silnie łagodząco, wyciszająco i natychmiast uspakaja cerę 
naczyniową. Zawiera łagodne substancje myjące, które usuwają 
makijaż i wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry, zacho-
wując jej równowagę hydrolipidową. 
TONIK ŁAGODZĄCY
Polecany dla skóry wrażliwej ze skłonnością do zaczerwienień. 
Ekstrakt z rumianku, żeń-szeń i D-pantenol silnie łagodzi skórę, 
w widoczny sposób niwelując wszelkie zaczerwienienia i wzmac-
niając naczynia krwionośne. Zawartość mocznika zapewnia skórze 
długotrwałe nawilżenie, wygładzenie i uczucie świeżości. 
WYCISZAJĄCO - OCHRONNY KREM
Lekki krem wyciszający i ochronny do cery wrażliwej i naczyniowej. 
Aloes i bisabolol łagodzą podrażnienia, zmniejszają zaczerwienie-
nia i stymulują procesy obronne skóry. Preparat zawiera optymalne 

nawilżenie i regenerację. Dzięki filtrom UVA i UVB chroni przed 
niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. Szybko 
się wchłania i doskonale przygotowuje skórę do makijażu. 
LUKSUSOWY PEELING ENZYMATYCZNY
Peeling enzymatyczny przeznaczony do cery suchej, wrażliwej 
i naczyniowej. Enzym papaina, zamknięty w mikrokapsułkach 
i ekstrakt z wierzby zapewniają efektywne oczyszczanie skóry. 
Unikalna baza umożliwia szybkie i łatwe wykonanie peelingu, 
np. w trakcie kąpieli. 

Oryginalne, profesjonalne produkty kosmetyczne  
dostępne w naszym salonie.

Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf.

Skóra naczyniowa charakteryzuje się występowaniem rumienia, popękanymi 
naczyniami krwionośnymi. Wykazuje dużą wrażliwość na czynniki atmosferyczne. 
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„Spektrum Kultury” – podsumowanie projektu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Kiedy Fundacja PZU zgodziła się zostać partnerem projektu „Spektrum Kultury – spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum 
autyzmu”, przygotowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, nikt nie spodziewał się, że comiesięczne spotkania 
staną się tak bardzo oczekiwane przez całe rodziny uczestników. 
Szczegółowo opracowany plan zaczął powstawać w oparciu o znajomość 
potrzeb tych, którzy są na co dzień pozbawieni możliwości uczestnictwa 
w wielu atrakcjach kulturalnych. Nie wszyscy bowiem rozumieją, że 
szczere reakcje, takie jak radość wyrażana głośnym klaskaniem, czy też 
smutek demonstrowany wprost, nie zawsze są wynikiem braku dobrego 
wychowania. Dla osób ze spektrum autyzmu wyjście do kina, muzeum 
czy teatru jest po prostu niemożliwe. Cierpią na tym całe rodziny, które 
nie chcą stawać w centrum uwagi, poprzez takie zachowania dziecka, 
które zazwyczaj nie są dobrze odbierane w społeczeństwie. CKiS przy-
gotowało ofertę dla tej właśnie grupy uczestników. 
Przemyślane tematycznie spotkania, współpraca z odpowiednio przy-
gotowanymi i dobrze nastawionymi do osób z autyzmem fachowcami, 
właściwa opieka i zrozumienie szczególnych potrzeb naszych wyjąt-
kowych podopiecznych sprawiły, że od stycznia do września, w jedną 
sobotę miesiąca, grupa spotykała się, aby przeżyć wspólną przygodę 
w świecie kultury i sztuki. Zachwyt i ciekawość zdominowały pierwsze 
spotkanie. Magik – Tomasz Soja – oczarował wszystkich, dosłownie 
i w przenośni. Kiedy magiczny stolik zaczął unosić się ponad ziemią 
podczas seansu, wszyscy oniemieli. Kolejne miesiące nie pozostawały 
w tyle za wysoką poprzeczką, od jakiej rozpoczęto projekt. W lutym 
Barbara Dec, plastyczka dobrze wszystkim znana w Krzeszowicach, 
zaproponowała ciekawe prace z użyciem rzadkich technik. W marcu, 
podczas doświadczeń chemicznych, uczestnicy stworzyli niepowtarzalne 
wytwory zabarwione kolorowym brokatem. Zabawa slime’ami wszystkim 
przypadła do gustu. Przed Wielkanocą Anna Mędrala-Ropka uczyła 
dzieci dekorować piernikowe kurczaki i pisanki, podpowiadając, jak 
lukier i słodkie cekiny mogą zdominować ten świąteczny czas. Gdy tylko 
zrobiło się cieplej, grupa przeniosła się na Zamek Tenczyn, by w jego 
pięknej scenerii, dzięki uprzejmości Fundacji New Art Era, wić wianki 
z ziół i przygotowywać konie z drutu i plasteliny, pod czujnym okiem 
Anny Koblak. Następnie był teatr. W jego magiczną atmosferę wpro-
wadził wszystkich Teatr „Kalejdoskop”, zachęcając przy okazji do czytania 
bajek i baśni. Fantastyczne zdjęcia z teatralnymi rekwizytami, wykonane 
na koniec tego spotkania, pozostaną pamiątka na długie lata. Podobnie, 
jak prace z gliny, które miesiąc później uczestnicy wykonywali w pra-
cowni artystycznej w Siedlcu, pod czujnym okiem Anny Siek. Sierpień 
przyniósł wyciszenie. To za sprawą Edyty Poręby i jej czarodziejskiej 
muzyki, którą można było współtworzyć, odnajdując takie instrumenty, 
które najbardziej spodobały się dzieciom. Oswajanie z dźwiękiem to 
niemałe wyzwanie, szczególnie jeśli wiadomo, że hałas nie jest tym, co 
lubią osoby ze spektrum autyzmu. Na koniec organizatorzy zaprosili 
wszystkich do kina. Popcorn i napój, nieodłączne atrybuty sal kinowych, 
również tym razem połączyły wszystkich w krzeszowickiej Bibliotece, 
która gościnnie przyjęła grupę na ich ostatnim spotkaniu, zakończonym 

wyjściem na lody do cukierni „Melba”, która co miesiąc była fundatorem 
słodkiego poczęstunku.
Nad całością, od strony formalnej i organizacyjnej, czuwała Katarzyna 
Niedoba z CKiS, opiekę pedagogiczną sprawowała Katarzyna Godyń, 
wykorzystująca swe doświadczenie z pracy z dziećmi z autyzmem, 
a wsparcia udzieliła wolontariuszka Agnieszka Wołodko. Piękną do-
kumentację fotograficzną przygotował obecny na każdym spotkaniu 
Marian Lewicki.
Co dał uczestnikom udział w projekcie? Przede wszystkim uśmiech na 
twarzach dzieci: Amka, Milenki, Dawida, Maćka, Vanessy, Krzysia, 
Frania, Grzesia, Łukasza. A to już 80 procent sukcesu tego projektu. Po 
drugie, rodziny dzieci mogły wymieniać się doświadczeniami, wspierać 
w rozwiązywaniu codziennych problemów, a przede wszystkim miło 
spędzać czas w sobotnie przedpołudnia, współtworząc wspaniałą at-
mosferę, gdzie nikt na nikogo nie patrzy ze zdziwieniem czy podejrzeniem 
o złe wychowanie poprzez niektóre reakcje, które dla kogoś mogą okazać 
się dziwne lub niegrzeczne. Za każdym razem pedagog zapewniał, że 
podczas spotkań w ramach projektu wszystko jest dozwolone, a szczere re-
akcje i radość okazywana przez dzieci na każdy sposób, są mile widziane.
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach najserdeczniej dziękuje 
wszystkim rodzinom dzieci, które wzięły udział w projekcie, za ich 
obecność i otwartość. To był wielki zaszczyt spotykać się z Państwem 
i uczyć się od Waszych dzieci tego, czego na co dzień świat nie oferuje: 
szczerości i spontaniczności. Dziękujemy i do zobaczenia na następnych 
spotkaniach w ramach nowego projektu, który miejmy nadzieję – ruszy 
już niebawem!

 v CKiS

By... WZBUDZIĆ MUZYKĘ W SERCACH POLONII  
NORWESKIEJ I NORWEGÓW – IV VIVA POLONIA 2022 w Oslo!

Mimo, że pandemiczne czasy odpuściły i pozwoliły nam na odrobinę wolności, sytuacja na świecie daje się we znaki nam wszystkim. Ograniczenia pokazały 
nam co dla nas ważne i czego potrzebujemy. Podobnie zadziało się w sztuce, nierzadko bazującej na współbrzmieniach wielu instrumentów, wielu głosów, 
relacjach... Projekty on-line stały się codzienną alternatywą, nie dającą jednak pełni realnego brzmienia, realnych emocji. Tym bardziej cieszymy się, że możemy 
kontynuować projekt VIVA POLONIA stworzony w nurcie idei ŚPIEWANIE BEZ GRANIC poprzez organizację tegorocznych koncertów w Norwegii.
Cykl koncertów VIVA POLONIA, zapoczątkowany w 2019 w stolicy Ma-
łopolski, docelowo corocznie miał być realizowany równolegle wraz z naszym 
skandynawskim partnerem – POLSK NORSK KULTURFORENING 
SAMHOLD (Oslo) w Norwegii. Przez ograniczenia przemieszczania się 
udało się jednak zorganizować tylko jedną edycję w Norwegii, a pozostałe 
– w Polsce. Jako, że była ona ogromnym sukcesem, postanowiliśmy po-
nowić realizację projektu w Norwegii rozszerzając go do udziału artystów 
z różnych krajów świata. Stanowi to niezwykłą wartość i dodatkowy wymiar, 
iż świętując Niepodległość Polski możemy się zjednoczyć jednocześnie ze 
śpiewakami z Ukrainy, Norwegii, Litwy, Niemiec, Kosowa czy Chin. Tym 
bardziej, że zespół wokalny w znakomitej większości to chórzyści i artyści 
z małej podkrakowskiej miejscowości Tenczynek, z której to pochodzi zało-
życiel całej idei Krzysztof Aureliusz Łuczyński. Artysta tenor, śpiewający na 
co dzień w operze norweskiej, całe swoje serce oddający rozwojowi projektu, 
promocji naszej polskiej tradycji i kultury. Tegoroczna edycja wydarzenia 
będzie o tyle niezwykła, iż będzie niejako kontynuacją II Międzynarodowego 
Festiwalu im. Moniki Swarowskiej -Walawskiej – podczas koncertów wy-
stąpią również laureaci Konkursu im. Moniki Swarowskiej- Walawskiej.
Tegoroczne koncerty odbędą się w dniach 3-6.11.2022 w Oslo oraz 
Drammen. Pierwsze dwa koncerty odbędą się w Gamle Raadhus Scene 

dzięki zapoczątkowanej tego lata współpracy z Gjøril Songvoll. 5-tego li-
stopada zespół zaprezentuje się w kościele st. Olafa w Oslo, po polskiej mszy, 
w którym to mieliśmy przyjemność śpiewać już w 2019 roku. Finał będzie 
miał miejsce w kościele w Drammen. Wystąpi międzynarodowy zespół 
integracji wokalnych ŚPIEWANIE BEZ GRANIC oraz soliści: Monika 
Świostek, Tuva Weideborg Hongve, Edina Pllana, Julia Fercho, Natalia Hydz 
Magnar Tronsmoen, Oksana Myronchuk, Katarzyna Mandla, Sylwia Wnuk, 
Yilin Zhang, Magdalena Halaba, Ariadna Laddy, Piotr Łobodziński, Adam 
Tomaszewski oraz Krzysztof Aureliusz Łuczyński. Zaakompaniują Tatiana 
Schvets oraz Oleh Petrenko. Na gitarze klasycznej zagra Justyna Skowronek. 
Nie zabraknie również dyrygentów: Maksymiliana Żelaznego oraz Bartosza 
Staniszewskiego. Piękne brzmienia, jednoczenie ludzi różnych narodowości, 
różnych wyznań, ekumenizm poprzez muzykę.... Wielka wartość dla ludzi 
z Krzeszowic, Tenczynka i okolic jak również dla Norwegów i tak licznie 
zamieszkującej Skandynawię Polonii. Tak potrzebny projekt, a jednak ciągle 
niedoceniany, ciągle deprecjonowany. Nikt nie uwierzyłby, że całość reali-
zowana jest z prywatnych środków finansowych organizatora. Kto dziś po-
święciłby aż tyle, by wspierać ludzi i tworzyć projekty o wysokim poziomie 
nie tylko artystycznym, ale również pełne walorów społecznych? Tyle się 
mówi o wymianie kulturowej, integracji społecznej, wspieraniu osób star-

szych, promowaniu kultur, co dla nas szczególnie ważne w kontekście naszej 
rodzimej, polskiej... Niestety boleśnie przekonujemy się o tym, iż owe idee 
to jedynie obietnice bez pokrycia, nie doświadczając wsparcia władz w tak 
ogromnym projekcie, wartościowym ARTYSTYCZNIE, SPOŁECZNIE 
i LOKALNIE – MIĘDZYNARODOWO.
Jeśli chcesz nas wesprzeć lub dołączyć do zespołu wokalnego – napisz!spie-
waniebezgranic@gmail.com.
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Hotel dla kotów i małych zwierząt

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany

tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

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 owcześniejszy 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

Fundacja Ostoja Cztery Łapy
„Ostatnio wiele się u nas dzieje. W poniedziałek operację przeszli Charlie 
(amputacja łapy) oraz przekazany nam niedawno Tofik (zespolenie nad-
garstka). Wczoraj zabieg usunięcia gałki ocznej oraz wyszycia trzeciej po-
wieki w drugim oku przeszedł Pixel. Cała trójka jest niesamowicie dzielna 
i bardzo dobrze zniosła zabiegi”.
Przed Fundacją wciąż nowe wyzwania. Pracownicy i wolontariusze nie potrafią odmówić pomocy 
(także zwierzakom z ogarniętej wojną Ukrainy), więc mimo że w założeniu psów i kotów pod opieką 
miało być kilkanście, jest ich obecnie kilkadziesiąt...

JAK MOŻESZ POMÓC?
Możesz to zrobić na kilka sposobów:
• adoptuj zwierzaka i zyskaj wspaniałego przyjaciela na całe życie
• podaruj karmę dla podopiecznych Fundacji
• wspomóż Fundację finansowo: 

Fundacja Ostoja Cztery Łapy tytułem „pomoc na cele statutowe” 
Banku Millenium nr konta 07 1160 2202 0000 0003 4647 4396 
PayPal: ostoja4lapy@gmail.com

• udostępniaj posty Fundacji
• powiedz znajomym o fundacyjnych podopiecznych!
• przekaż 1% na KRS 0000 215 720 koniecznie dopisując cel szczegółowy: OSTOJA 

i zaznaczając pole „wyrażam zgodę” X.

Fundacja Ostoja Cztery Łapy
Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych
ul. Zakręt 3, 32-245 Kraków - Bielany
tel. 12 312 04 24, 884 865 978
e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
facebook.com/Ostoja4Lapy/
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KĄCIK KULINARNY

Camembert zapiekany z figami
Kto nie kocha camemberta, zapiekanego i na ciepło podanego? 
No, kto? Wiem, pewnie ktoś by się znalazł, ale większość z nas jednak go 
kocha. Na kolację i nie tylko... Naprawdę polecam ten przepis.

Camembert zapiekany 
z figami:

• 1 duży okrągły 
camembert

• 5 fig niedużych
• 2 ząbki czosnku
• świeżo mielony pieprz
• miód
• ew. świeży rozmaryn
• 1 arkusz papieru do 

pieczenia
Piekarnik rozgrzewamy do 180 
C.
Camemberta wyciągamy z pu-
dełka i papieru, przecinamy go 
w poziomie na pół. Do pude-
łeczka, z którego go wyjęliśmy, 
wkładamy przycięty papier do 
pieczenia. Ja arkusz papieru 
złożyłam na pół, przecięłam go 
i zgniotłam w rękach, ponieważ 
wtedy prościej go rozłożyć. Wy-
łożyłam papierem pudełeczka 
(górę i dół), na to położyłam 
ser. Figę delikatnie myjemy, osu-
szamy i kroimy w cienkie pla-
sterki. Układamy figę na serze, 
na to dajemy cienko pokrojone 
plasterki czosnku, oprószamy 
czarnym pieprzem i układamy 
po małej łyżeczce miodu na 
środku, następnie oprószamy 

lekko świeżym rozmarynem po-
krojonym drobno. Wstawiamy 
do piekarnika, a po jakiś dwóch 
minutach, pędzelkiem roz-
prowadzamy miód po figach. 
(Miód się lekko rozpuszcza 
pod wpływem ciepła.) Całość 
pieczemy około 10 minut.

Ja podaję camamberta z kro-
meczkami z bagietki. Do tego 
kieliszek czerwonego wy-
trawnego wina i kolację można 
zacząć!.
Smacznego!!

Ulla Pałka 
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

 W Krakowie ruszyło bezpłatne centrum wsparcia dla osób z traumą wojenną 
W kamienicy przy Wawelu otwarto centrum psychoterapii i integracji dla osób, które doświadczyły traumy wo-
jennej. Zarówno wsparcie psychologiczne, jak i odbywające się tu zajęcia dla młodzieży, są bezpłatne. Miejsce 
funkcjonuje dzięki hojności darczyńców, a wnętrza zostały wyposażone przez IKEA. Z oferty centrum skorzystało 
już ponad 500 osób. To jednak dopiero początek. Wkrótce w kamienicy ma powstać szkoła demokratyczna.
Poczucie bezradności i braku kontroli nad własnym życiem, trud-
ności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej – to tylko niektóre 
z objawów pourazowych zaburzeń stresowych. Z nieprzepracowaną 
traumą wojenną boryka się coraz więcej uchodźczyń i uchodźców. 
Problem dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak, zdaniem 
Agnieszki Korsak z fundacji Let’s Help Together, najmniej zaopie-
kowaną grupę stanowi młodzież. To głównie z myślą o nich w wa-
kacje otwarto Centrum Integracyjno–Psychoterapeutyczne. Ośrodek 
znajduje się na dwóch piętrach kamienicy przy ul. Podzamcze 26 
w Krakowie. Na pierwszej kondygnacji prowadzone są zajęcia inte-
gracyjne dla młodzieży. Druga została zaadaptowana pod psychote-
rapię dla dzieci i dorosłych. 
- Osoby z doświadczeniem uchodźczym potrzebują nie tylko pomocy 
materialnej czy prawnej, ale też wsparcia psychologicznego. Spora 
część z nich to niestety osoby cały czas zamrożone w traumie, mające 
duże trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji, podjęciem 
pracy, przyswajaniem wiedzy czy nawiązywaniem relacji. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie do problemu będzie się pod-
chodzić w sposób holistyczny. Z jednej strony profesjonalna psycho-
terapia, z drugiej socjalizacja dzieci i młodzieży z różnych krajów 
i środowisk poprzez lekcje języków czy zajęcia ogólnorozwojowe. Nie 
udałoby się to bez wsparcia krakowskiej IKEA, która w pełni wypo-
sażyła gabinety, kuchnie i wszystkie pozostałe pomieszczenia, prze-
kazując Centrum ponad 900 artykułów – mówi Agnieszka Korsak, 
Członek Zarządu z Fundacji Let’s Help Together.

Ponad 100 osób na terapii, 400 korzysta z zajęć 
integracyjnych

Z psychoterapii dla dzieci i dorosłych skorzystało już 96 osób. Obecnie 
w trakcie leczenia jest blisko 50 kolejnych. W związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem centrum zatrudniło właśnie trzeciego dyplo-
mowanego psychoterapeutę z Ukrainy, nakierunkowanego na pracę 
z dziećmi i młodzieżą. Konsultacje odbywają się w godz. od 9:00 do 
20:00, są bezpłatne i można umawiać się na nie osobiście lub tele-
fonicznie pod numerem +48 505 728 181. Równolegle w kamienicy 
prowadzone są lekcje języka polskiego, angielskiego i zajęcia do-
datkowe, takie jak warsztaty kulinarne czy joga. Dotychczas sko-
rzystały z nich 343 osoby, a na naukę języków zapisało się 135 dzieci 
z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy.
- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i skali działań, 
jakie od początku wybuchu wojny w Ukrainie świadczą lokalne orga-
nizacje zajmujące się pomocą humanitarną. Staramy się je wspierać, 

dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu projektowania 
pomieszczeń, a przede wszystkim dostarczając wszelkie niezbędne 
artykuły wyposażenia wnętrz, które służą uchodźcom i uchodź-
czyniom. Centrum Integracyjno-Psychologiczne to jedno z wielu 
miejsc, które wyposażyliśmy w Krakowie. W ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy przekazaliśmy stowarzyszeniom i fundacjom ponad 35 000 
artykułów. Daje to ponad 190 artykułów dziennie, gdybyśmy przeka-
zywali je również w niedziele i święta – powiedziała Alicja Szymska, 
Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Kraków.

Od psychoterapii po szkołę demokratyczną
Fundację Let’s Help Together założyły Agnieszka Korsak i Sylwia 
Turzańska, które od wybuchu wojny mocno angażują się w pomoc 
osobom uciekającym z Ukrainy. Agnieszka tworzyła grupy, m.in. 
lekarzy, prawników i tłumaczy, którzy pro bono udzielali pomocy. 
Zrzeszyła też kilkanaście krakowskich hoteli, które przygotowały 
setki miejsc noclegowych dla uchodźców. Środki na działanie Fun-
dacji zostały pozyskane od ludzi dobrej woli, między innymi z Nowej 
Zelandii czy Stanów Zjednoczonych. Dzięki połączeniu sił z Fun-
dacją Kocham Dębniki, działania organizacji wpisują się w szereg 
inicjatyw związanych z pomocą osobom przebywającym na terenie 
Polski, a także tym pozostającym w Ukrainie. Obecnie Fundacja 
Let’s Help Together pracuje nad otwarciem szkoły w modelu demo-
kratycznym, również w pełni bezpłatnej. Celem placówki ma być 
kształtowanie myślenia systemowego, strategicznego i umiejętności 
podejmowania odważnych i mądrych decyzji.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •

Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu,, uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Poniedziałek 1500 - 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 - 1800

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

INTELIGENTNE I SMACZNE ZARZĄDZANIEMASĄ CIAŁA

Zdrowe odżywianie nie musi być trudne albo nudne. ORIFLAME
proponuje Ci nasz nowy grzybowy SuperShake zastępujący posiłek.
Jest to zdrowa i smaczna zupa o kontrolowanej kaloryczności, która z
łatwością dopasuje się do twojego stylu życia i planu odchudzania!
Zdrowa alternatywa dla mniej odżywczych fast foodów, które są
bogatew kalorie, cukier i sól. Pyszny smak kremowej zupy grzybowej
z cebulą, pietruszką i czarnym pieprzem, opracowany, by dostarczać
niezbędne składniki odżywcze w formie zdrowego posiłku o
kontrolowanej ilości kalorii. Wytrawna alternatywa dla innych
smakówSuperShakeWellness by Oriflame.

SuperShake grzybowy jest bogatyw białko, błonnik i dostarcza organizmowi niezbędnewitaminy
i minerały. Jak pokazują badania, osoby stosujące zamienniki posiłków tracą na wadze więcej niż osoby
przestrzegające zwykłej diety niskokalorycznej, a uzyskane przez nich efekty utrzymują się dłużej.
Zastąpienie jednego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej SupeShakiem pomaga w utrzymaniu masy
ciała po utracie wagi. Zastąpienie dwóch posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej SuperShakiem pomaga
w utraciemasy ciała.
Wnaszychbiurachuzyskaszwięcej informacji na tematSuperShaków, zapraszamy też nadegustację.

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.
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W krainie nieświadomych czarów
Uwielbiam pracować na snach. Może pomaga mi w tym moje poloni-
styczne dodatkowe wykształcenie. Jestem zwolennikiem tej teorii, która 
mówi, że sny są oddaniem naszej nieświadomej części. Podczas spania 
nie kontrolujemy wszystkiego i dlatego nieświadomość ma szansę „wyjść 
na zewnątrz” właśnie w postaci snów.
Lubię też zdziwienie moich pa-
cjentów, kiedy pytam ich o sny. 
A jeszcze bardziej lubię, kiedy 
dowiadują się, że sposobem, by 
zrozumieć znaczenie tych snów, 
nie jest wcale tzw. dość popu-
larny sennik, ale oni sami i ich 
interpretacja własnych marzeń 
sennych.
Młody prawnik. Dopiero roz-
kręcający się w swojej branży. 
Z dużym lękkiem, że mu się za-
wodowo nie powiedzie. Lęk do-
datkowo był wzmacniany przez 
wewnętrznego krytyka cały czas 
oceniającego i podcinającego 
skrzydła. Ten sen miał zaraz 
na początku terapii, na którą 
zgłosił się oczywiście ze swoimi 
obawami odnośnie życia zawo-
dowego. Jednak miał wątpli-
wości również odnośnie naszych 
spotkań i takiej formy pracy – czy 
będzie skuteczna i czy przyniesie 
upragnione rezultaty w jego 
życiu. Śniło mu się, że jedzie 
autem (w rzeczywistości był 
słabym kierowcą, jak się określał, 
i dopiero opanowywał sztukę 
jazdy samochodem). Przed nim 
wielka góra. Podjeżdża na nią 
i musi się zatrzymać, bo po-
jazdy przed nim stoją w korku. 
Zatrzymuje się i zmuszony jest 
zaciągnąć hamulec ręczny. Robi 
to, ale czuje, że auto zsuwa się 
powoli w dół. Jest zrozpaczony. 
Za chwilę samochody stojące 
przed nim ruszają. On też po-
winien, ale boi się, że nie potrafi 
ruszyć z tzw. ręcznego. I nagle 
dostrzega innych kierowców. 
Boi się, że będą wobec niego 

krytyczni i opryskliwi. A jednak 
okazuje się, że zaczynają go 
wspierać. Daje radę i powoli 
rusza do przodu.
Pamiętam, że na początku mój 
pacjent zinterpretował ten sen 
najprościej jak się dało: „uczę się 
jeździć autem i boję się po prostu 
takiej sytuacji”. Nie można oczy-
wiście tego wykluczyć, bo to była 
prawda. Jednak kiedy zaczęliśmy 
szukać „głębiej”, okazało się, że 
ta sytuacja jest analogiczna do 
jego życia zawodowego, które 
postrzegał jako stromą górę. I że 
on bardzo chce na nią wjechać, 
czyli mieć osiągnięcia na polu 
prawniczym. Wiedział, że jest to 
dla niego wyzwanie, którego się 
bardzo boi, że się nie powiedzie. 
No i kiedy przygladaliśmy się 
temu snu jeszcze dogłębniej, 
zauważył, że tak samo pod-
chodzi do terapii. Że widzi, że 
to może być wyzwanie, którego 
się obawia. Kim byli kierowcy ze 
snów? Dla niego już w pewnym 
momencie było jasne, że to byłam 
ja – jego terapeutka. Na początku 

naszej relacji obawiał się z mojej 
strony krytyki, by potem dość 
szybko odkryć, że dzięki naszym 
spotkaniom raczej znajduje 
w sobie siły do działań, niż jest 
zniechęcony.
To tylko jeden z wielu snów, 
które przynieśli mi pacjenci do 
gabinetu. Kiedy się wspólnie 
przyglądamy ich marzeniom 
sennym i ujawnionym tam 
obawom, ale i nadziejom, zawsze 
rodzi się jakaś niesamowita więź 
– tak jakbyśmy wspólnie prze-
chodzili przez lustro, jakie prze-
kroczyła Alicja – bohaterka Alicji 
w Krainie Czarów.

 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

Nowa wystawa „Świat w obrazie”  
w Galerii ASP Bronowice

W Galerii ASP Bronowice pojawiła się nowa ekspozycja. Do 22 października 
podziwiać tu można wystawę Izabeli Bieli „Świat w obrazie”. To niezwykła 
okazja, aby zobaczyć efekt wieloletniego projektu artystyczno-eduka-
cyjnego artystki i pedagożki, która jest kluczową postacią związaną z dzia-
łaniami warsztatowymi prowadzonymi przez Galerię i Kulturystykę ASP.
Pod koniec września w Ga-
lerii ASP, która mieści się na 
pierwszym piętrze Galerii 
Bronowice, pojawiła się nowa 
wystawa „Świat w obrazie”. 
Punktem wyjścia i inspiracją 
dla projektu, a także zreali-
zowanych w jego ramach prac 
artystycznych jest obraz ame-
rykańskiego malarza Andrew 
Wyetha „Świat Christiny”.
Na wystawę składa się cykl ob-
razów Izabeli Bieli „Otwarcie”, 
17 dyptyków fotograficznych 
zaty tułowanych „Skorupy 
pamięci” oraz zainicjowana 
przez Bielę kolekcja 100 szki-
cowników stworzonych przez 
dydaktyków, studentów, dok-
torantów i absolwentów Aka-
demii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie i innych niezależnych ar-
tystów. Biela poprzez wystawę 
„Świat w obrazie” pokazuje 20 
lat swojej twórczej drogi - z ro-
dziną, ze sobą samą, z innymi, 
ze sztuką. W swoich pracach 
skupia się na istocie pamięci 
i wspomnień. Możemy od-
naleźć w nich między innymi 
bilety lotnicze, mapy, foto-
graf ie, czy wiersze Emily 
Dickinson.
Ekspozycję na co dzień można 
podziwiać od poniedziałku 
do piątku w godz. 15.00 – 
21.00, a w sobotę w godz. 9.00 
– 21.00.

Miłośników sztuki, którzy 
będą chętni obejrzeć w y-
stawę, przywita odnowiona 
i odświeżona przestrzeń ga-
lerii. W specjalnie zaadapto-
wanym dla krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych lokalu 
w Galerii Bronowice regu-
larnie odbywają się wystawy 
prac studentów, absolwentów 
i pracowników najstarszej pol-
skiej uczelni artystycznej. Jest 
to wspólny projekt - pomysł 
na „wyprowadzenie” sztuki 
z klasycznych instytucji, po-

wołanych do jej promowania, 
do przestrzeni masowo odwie-
dzanej przez odbiorców – do 
centrum handlowego. Szcze-
gólnym elementem współpracy 
między Galerią Bronowice 
i krakowską ASP są cykliczne 
warsztaty i wystawy prac dzieci, 
dzięki którym organizatorzy 
starają się dbać o rozwój naj-
młodszych, zaszczepić w nich 
miłość do sztuki oraz posza-
nowanie wartości, które ona 
ze sobą niesie.

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 wprowa-

dzamy w życie

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

Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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Jak w 5 krokach uporządkować ogród jesienią?
Jesień w tym roku szybko wytoczyła swoje najcięższe działa – nawet jeśli dni są słoneczne, to jest już znacznie chłodniej, a po-
ranki bywają deszczowe lub niemal mroźne. To znak, że już najwyższy czas na sezonowe porządkowanie ogrodu. Co zrobić, aby 
przygotować go na nadejście chłodniejszej pory roku? Podpowiadamy, o jakich pracach warto pamiętać!

1. Oczyszczamy trawnik
Dla niektórych grabienie liści to syzyfowa praca – codziennie po-
jawiają się nowe. Jednak kolorowy dywan z gałązek i obumarłych 
części roślin może być groźny dla naszego trawnika. Zalegająca 
warstwa ograniczy dostęp do powietrza i światła słonecznego, a stąd 
już krótka droga do gnicia. Warto wiedzieć, że niektóre fragmenty 
roślin mogą przenosić chorobotwórcze patogeny z zainfekowanych 
drzew i krzewów, dlatego lepiej je zebrać do większych worków na 
śmieci i przeznaczyć do utylizacji. Jeśli mamy pewność, że liście 
pochodzą ze zdrowych roślin, wykorzystajmy je jako wsad do kom-
postownika. Tutaj sprawdzą się także rozdrobnione gałęzie. I pamię-
tajmy – podczas wykonywania tego typu prac zakładajmy gumowe, 
wielorazowe rękawice, które ochronią nasze dłonie.

2. Kosimy trawę
Skoro jesteśmy przy trawie, nie zapominajmy o jej koszeniu. To mit, 
że podcinanie trawnika kończy się latem – wprawdzie jesienią trawa 
rośnie wolniej, jednak nadal powinniśmy o nią dbać. Dwukrotne 
wykoszenie trawnika w ciągu miesiąca zazwyczaj wystarcza, aby 
zielony dywan zachował swoją kondycję. Pamiętajmy, aby przyci-
nanie zakończyć na przełomie października i listopada, nie pozosta-
wiając zbyt krótkich źdźbeł, które będą wystawione na przymrozek.

3. Zabezpieczamy meble ogrodowe i letnie sprzęty
Nadzieja na ciepłe wieczory w październiku odeszła już dawno, 
dlatego przywitanie z jesienią to dobry moment na schowanie ogro-
dowych mebli do garażu. Niska temperatura mogłaby zniszczyć po-
wierzchnię stołów, krzeseł i sof, dlatego zabezpieczmy je, okrywając 
specjalnymi płachtami. Porządkując strefę tarasu, nie zapominajmy 
o ogrodowych tekstyliach – kocach i miękkich poduszkach. Można 
je umieścić w większym worku na śmieci i wynieść w suche miejsce, 
gdzie spokojnie przetrwają zimę i się nie zakurzą.
– Porządkując ogród, warto stosować sprytne rozwiązania i ko-
rzystać z przedmiotów, które mamy pod ręką. Jako producent arty-
kułów gospodarstwa domowego doskonale wiemy, że produktem, 
który ma wiele zastosowań, jest worek na śmieci. Świetnie sprawdzi 
się podczas porządkowania ogrodu, usuwania z podjazdu liści czy 
przeprowadzek. Model wiązany z powodzeniem wcieli się w rolę 
nietypowego, ale skutecznego, pokrowca np. na hamak czy pa-
rasol ogrodowy. Natomiast w wytrzymałym worku do zadań spe-
cjalnych w rozmiarze XXL zmieścimy rower czy hulajnogę, które 
nie będą nam potrzebne późną jesienią. Materiał ochroni nasze 
sprzęty przed zabrudzeniem i kurzem, aby w następnym sezonie 

wyglądały jak nowe – podpowiada Marta Krokowicz, Brand Ma-
nager marki Paclan i dodaje: korzystając z worków jako pokrowców, 
pamiętajmy o opisaniu tego, co znajduje się w środku. Dzięki temu 
łatwiej będzie nam kontrolować, co mamy w danym miejscu i dużo 
szybciej zaaranżujemy taras, balkon czy ogród na wiosnę.

4. Porządkujemy rabaty
Na samym początku zróbmy rekonesans – usuńmy chwasty i to, 
co pozostało po roślinach jednorocznych, a także zgniłe i chore 
liście czy gałęzie. Przed samą zimą warto także przekopać ziemię, 
wcześniej ją nawożąc obornikiem lub kompostem. W przypadku 
bylin oczyśćmy rośliny z uschłych pędów i liści, zostawiając na-
sienniki czy owocostany, które stworzą nie tylko ciekawą ozdobę 
pod pierzynką ze śniegu, ale będą także naturalnym karmnikiem dla 
ptaków. Nie zapominajmy o krzewach – usuńmy z nich połamane 
pędy i suche liście – i zimozielonych roślinach, które warto podlać 
przed nadejściem przymrozków.

5. Zabezpieczamy rośliny na zimę

Warto trzymać rękę na pulsie i zacząć okrywać rośliny, kiedy tem-
peratura spadnie poniżej zera. Niestety przy dobrej pogodzie w na-
szych kopczykach i osłonach mogą pojawić się gryzonie. Czym 
okrywać rośliny? Możemy wykorzystać korę, gałęzie, a przy deli-
katnych roślinach – agrowłókninę. Warto także obwiązać sznurkiem 
krzewy, aby nadmiar śniegu nie połamał iglaków.
Na koniec pozostaje wyczyścić narzędzia ogrodowe i schować je, 
aby poczekały spokojnie na kolejny sezon w garażu lub ogrodowym 
domku. Tak przygotowany ogród na zimowe miesiące nie tylko 
będzie wyglądał schludnie, ale także odwdzięczy się pięknym wy-
glądem na wiosnę. Misja zakończona!

 v www.paclan.pl 
www.facebook.com/paclanpl/ 

www.instagram.com/paclanpl/?hl=pl

„Zero waste” staje się coraz bardziej popularnym trendem
Termin tłumaczony jako „brak marnotrawstwa” jest coraz bardziej popularnym trendem. Zgodnie z nim staramy się produkować jak naj-
mniej odpadów, a zasadami zero waste kierować się w każdej sferze życia. Staramy się więc wykorzystywać wszystko co się da i wyrzucać 
jak najmniej. Zero waste to również odzyskiwanie produktów, np. opakowań i ponowne wykorzystanie. Wiele z nich można skutecznie 
zagospodarować już w domu. Większość towarów wykonana jest bowiem z plastiku, szkła, aluminium czy metalu, które można poddać 
segregacji i recyklingowi. Dotyczy to również ubrań.

Co robić ze starymi ubraniami?
Często nasze szafy pękają w szwach, a my nie wiemy, co zrobić 
ze stertami nieużywanej garderoby. A przecież ubrania można 
sprzedać lub oddać. Przede wszystkim - nie wyrzucajmy ich 
do kosza!
Czyste i w dobrym stanie ubrania można oddać  organizacji cha-
rytatywnej i instytucjom zajmującym się pomocą nieletnim, ko-
bietom w ciąży, osobom starszym, uchodźcom. Chętnie przyjmą 
je domy dziecka i domy samotnej matki. Ale warto też rozejrzeć 
się dookoła: może po sąsiedzku mieszka niezamożna rodzina, 
która ucieszy się z odzieżowej paczki?
Tekstylia znoszone, zdefasonowane, z plamami, których nie da 
się usunąć warto upcyklingować czy przerobić  na coś innego. 
Stary sweter ma dziurę w widocznym miejscu? Wykrój z niego 
rękawiczki, omijając uszkodzony obszar. Przetarły się nogawki 
spodni? Zetnij je i zrób szorty. Ze starych cienkich rajstop wy-
chodzi praktyczna wycieraczka do nóg. A z niepotrzebnego koca 
– wiosenny płaszcz. Bawełniane podkoszulki świetnie nadają się 
też na ścierki. Wystarczy je pociąć na kawałki i wykorzystywać 
do wycierania kurzu.
Ubrania dziurawe, poplamione, przetarte, w kawałkach nadają się 
już tylko do kontenera. Pamiętajmy, że, że tekstyliów nie wolno 
wyrzucać do kosza! Ubrania razem z resztą nienadających się do 
przetworzenia odpadów są wywożone na wysypiska, gdzie latami 
zalegają, uwalniając w procesie rozkładu niebezpieczne związki 
chemiczne do otoczenia. Szkodzą glebie, wodom gruntowym, 
czyli środowisku i nam samym.  

Eko moda, czyli szafa przyjazna środowisku
A dla tych, którzy chcą odmienić swoją garderobę na przyjazną 
środowisku, mamy kilka podpowiedzi. Na początek warto zrobić 
przegląd zawartości swojej szafy i zastanowić się, jakie ubrania 
zajmują w niej już tylko miejsce, a ktoś z radością da im drugie życie.
Zanim skusi nas zakup najnowszego trendu ze sklepowej witryny, 
zastanówmy się,  czy tak samo będzie nam się podobał za rok, za 
trzy albo pięć lat. Warto budować garderobę z ponadczasowych 
fasonów, które pozostają w modzie na lata. 
Eko moda to również szperanie po szafach babci, mamy, siostry 
i brata w celu znalezienia całkowicie unikatowych perełek. Z po-

dobnych przyczyn można też zaobserwować wzrost popularności 
second-handów, które nie tylko przyczyniają się do propagowania 
eko mody w postaci pewnego rodzaju recyklingu, ale też nieraz 
są prawdziwą kopalnią modowych skarbów.

Kupuj mniej, wybieraj mądrze, używaj długo!
Styl życia zero waste opiera się na 5 krokach:
• Refuse (odmawiać) – powstrzymywanie się od kupowania 

rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie potrzebujemy; 
• Reduce (ograniczać) – ograniczanie się w nabywaniu dóbr 

materialnych; 
• Reuse (ponownie używać) – wielokrotne używanie tego 

samego przedmiotu; 
• Recycle (poddawać recyklingowi) – wykorzystywanie 

rzeczy, które pierwotnie nie miały być używane więcej niż 
jeden raz;

• Rot (kompostować) – składowanie odpadków kuchennych 
lub roślin w postaci kompostu.

Stosowanie się do powyższych zasad nie zabiera dodatkowego 
czasu, a jedynie wymaga zmiany dotychczasowych przyzwy-
czajeń. Na początek warto zrezygnować z nadmiernego groma-
dzenia żywności, planować posiłki na kolejne dni i na bieżąco 
dokonywać przemyślanych zakupów. W ten sposób można ogra-
niczyć ilość niepotrzebnych odpadów. Dodatkowo należy dbać 
o odpowiednie przechowywanie żywności. Dzięki temu produkty 
będą przez dłuższy czas zdatne do spożycia. Mądre planowanie 
i wykorzystywanie produktów sezonowych pozwala obniżyć 
wydatki na jedzenie.
Innym dobrym nawykiem jest korzystanie z opakowań wie-
lokrotnego użytku: bawełnianej torby na zakupy (zamiast fo-
liówek), śniadaniówki (zamiast papieru lub folii spożywczej) 
czy bidonu (zamiast butelek plastikowych z wodą).
Filozofia Zero Waste zakłada również dbałość o rzeczy, które już 
posiadamy poprzez np. pielęgnację ubrań, konserwację sprzętu 
czy naprawę zepsutych przedmiotów. Zanim zdecydujemy się 
coś wyrzucić, zastanówmy się, czy można ją ponownie wyko-
rzystać. Być może tę starą, niepasującą już do danego wnętrza 
komodę da się odnowić, a niedziałający odkurzacz uda się na-
prawić w serwisie.

Jak widać, życie w stylu Zero Waste warto zacząć od małych 
rzeczy, które z czasem staną się naszym przyzwyczajeniem. 
Często wiele działań, które mogą przyczynić się do zminimali-
zowania ilości odpadów nie wymaga od nas dużego zaangażo-
wania, a jedynie dobrych chęci.
Zero waste to styl życia i sposób myślenia i nie jest trudne, 
a przynosi korzyści – dla środowiska, ale również dla naszej 
kieszeni. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, jak można 
wykorzystać każdy produkt w najbardziej efektywny sposób. 
#ekologianacodzień #mniejznaczywięcej #ekologianatrudne-
czasy #ekooszczędności

 v Biuro Prasowe UMWM  
/ Departament Środowiska / JS



11Informacje, Reklamy

Turystycznie z akcentami!

Dzień zaczęliśmy od spotkania u podnóża znanego już niektó-
rym z "Ataku na wzgórze" wzgórza. Czyli sporego terenu z miej-
scami śliskimi, miejscami skalistymi i kamienistym podłożem, 
gdzie jazda to m.in. techniczny trial między głazami i zjazd po 
skalistych schodach. Tutaj standardowo robimy pętlę zawiera-
jącą zdobycie wierzchołka i powrót na dół, a następnie można 
atakować krótkie, ale bardzo treściwe podjazdy. Nawet "na su-
cho" ciężkie do sforsowania. Ciekawostką turystyczną jest fakt, 
że na wzgórzu jest linia wykutych w skale okopów z I wojny 
światowej.
Następnie kolumną udaliśmy się przez Jurajskie łąki, lasy i wą-
wozy na kolejną miejscówkę, gdzie podjazdy były już dłuższe 
i wymagały wykorzystania pełnej mocy samochodów. Tu nie 
było trialu i techniki. Przed tobą góra? Gaz w opór i rura 😄 Tech-
nika była potrzebna dopiero na trawersach i podjazdach w miej-
scach, gdzie droga odpłynęła i tutaj mieliśmy delikatny kontakt 
pojazdów z drzewami, gdy dwa auta nam się ześlizgnęły, na 
szczęście bez strat.
Po bardzo przyjemnej przerwie obiadowej pomęczyliśmy auta 
na nieczynnym wyrobisku piaskowym, po czym skierowaliśmy 
się na krawędź Jury. Czas w pięknych okolicznościach przyro-
dy mijał bardzo szybko i finalnie z lekkim opóźnieniem dotarli-
śmy na zaplanowane miejsce zakończenia trasy - Ogrodzieniec. 
Tutaj chętni mogli jeszcze trochę poupalać maszyny w piachu 
i błocie, z czego zresztą korzystali. Warto wspomnieć, że dzień 
był naprawdę piękny i słoneczny, co podkreśliło urok tras na Ju-
rze, głównie liściaste lasy zachwycały jesienną już kolorystyką.

Pełna galeria z wyjazdu  
na naszym profilu Facebook - zapraszamy!  

Kolejny wyjazd już planujemy, do zobaczenia!

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

Tak właśnie było na ostatnim wyjeździe "Na północ od Białej Przemszy" 9 października 2022. W zamyśle miał to być wyjazd 
turystyczny pokazujący jak najwięcej zakątków i ciekawych miejsc na Jurze, równocześnie zahaczając o kilka miejsc, gdzie 
można się wyszaleć lub przetestować jak mocne są nerwy kierowców i pasażerów  ;-) 

175 lat kolei w Krakowie
175 lat temu z Krakowa odjechał pierwszy pociąg pasażerski, tym samym 
rozpoczęła się historia kolei w Małopolsce. W uroczystościach na peronie 
zabytkowego Dworca Głównego w Krakowie wzięli udział m.in. minister An-
drzej Adamczyk, wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka 
i prezydent Jacek Majchrowski.
– Przy okazji 175 rocznicy kolei w Krakowie 
pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
małopolskim Kolejarzom Kolei Małopolskich, 
Polregio, Kolei Śląskich, PKP, PLK oraz PKP 
SA za ich pracę na rzecz Małopolski - mówi 
wicemarszałek Łukasz Smółka.
Włączenie w 1847 roku Krakowa w sieć Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskich i połączenie ze Ślą-
skiem, spowodowało, że Kraków stał się bardziej 
otwartym i doskonale skomunikowanym. No-
woczesny środek transportu pozwalał na szybszą 
podróż, ale też rozwój gospodarczy regionu.
Uczestnicy uroczystości udali się w podróż hi-
storyczną trasą Kraków-Trzebinia-Krzeszowice-
-Kraków specjalnie przygotowanym składem 
Kolei Małopolskich. Była to okazja do zapre-
zentowania wyremontowanych kolejowych 
obiektów. Z okazji tego święta w Krzeszowicach 
otwarto oficjalnie parking Park & Ride.
Wydarzenie uświetnił występ Krakowskiej Ko-
lejowej Orkiestry Dętej.

Zostań wolontariuszem Igrzysk Europejskich
To świetna okazja, by stać się częścią Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. 
Komitet Organizacyjny rozpoczął rekrutację osób, które pomogą zorganizować naj-
większą imprezę sportową w Europie w nadchodzącym roku.
Igrzyska Europejskie Kraków-
-Małopolska 2023 zbliżają się 
wielkimi krokami – do startu 
imprezy pozostało nieco ponad 
osiem miesięcy. To czas, by roz-
począć rekrutację wolontariuszy. 
Bez wsparcia tych osób nie od-
byłaby się żadna duża impreza 
sportowa.

Oferta niemal dla każdego
Kogo poszukują organiza-
torzy? Głównym wymogiem jest 
dolna granica wieku. Na dzień 1 
czerwca 2023 roku wolontariusz 
musi mieć ukończone 16 lat. 
Górnej granicy wieku brak. Po-
szukiwani są uczniowie, studenci, 
osoby pracujące, ale też seniorzy. 
Kandydaci na wolontariuszy 
powinni znać język angielski 
w stopniu co najmniej komunika-
tywnym. Organizatorzy oczekują 
także, by wolontariusze byli dys-
pozycyjni w trakcie Igrzysk przez 
minimum osiem dni.
– Poszukujemy osób aktywnych, 
chętnych do pomocy i otwartych 
na nowe znajomości. Nie wy-
magamy żadnego doświad-
czenia, wolontariusz zdobędzie 
je wraz z nami w trakcie orga-
nizacji Igrzysk. Współpraca 
z nami to szansa, by zobaczyć, 
jak od środka wygląda orga-
nizacja wielkiej sportowej im-
prezy. Zapewniam, to będzie 
wspaniała przygoda – zaznacza 
Marcin Nowak, prezes Komitetu 
Organizacyjnego.
– To bardzo odpowiedzialne za-
jęcie, bo wolontariusz często jest 
pierwszą osobą, z którą spotka 
się każdy, kto przyjedzie do na-
szego regionu. Niezwykle ważne 
jest nie tylko pierwsze wrażenie, 
ale kompetentna i wiarygodna 

informacja, szcze-
gólnie dla kogoś, 
kto nigdy nie był 
w Ma łopol sce . 
J e s t e m  p r z e -
konany, ż e po-
wodzenie Igrzysk 
E u r o p e j s k i c h 
w duż ej mierze 
zależy od rzetelnej 
i sol idnej pracy 
wolontariuszy - przekonuje mar-
szałek Witold Kozłowski.

Pakiet startowy 
i ubezpieczenie

Wolontariusze będą potrzebni 
w każdym momencie trwania im-
prezy – od uroczystości otwarcia 
po ceremon ię z amk n ięc ia 
Igrzysk. Będą mieć kontakt 
z kibicami i sportowcami z całej 
Europy. Pomogą dziennikarzom, 
sędziom i trenerom. Działalność 
przy organizacji Igrzysk Europej-
skich będzie świetną okazją, by 
nawiązać wartościowe znajomości 
z całej Europy.
Każdy wolontariusz zostanie 
wyposażony w pakiet startowy, 
w którym znajdzie strój i gadżety. 
Zapewnione zostaną także: wy-
żywienie w trakcie pełnienia obo-
wiązków, bezpłatna komunikacja 
miejska na czas trwania igrzysk, 
ubezpieczenie NNW, odpo-
wiednie szkolenia umożliwiające 
rozpoczęcie działań oraz certy-
fikat udziału w wolontariacie. Dla 
osób spoza Małopolski przewi-
dziana jest również możliwość 
skorzystania z zakwaterowania.
Aby zostać wolontariuszem, 
należy przejść dwuetapowy 
proces rekrutacji. Pierwszym 
krokiem jest zarejestrowanie się 
na Portalu Wolontariusza i wy-

pełnienie formularza rekruta-
cyjnego. Link do formularza 
znajduje się na stronie interne-
towej dla wolontariuszy
Drugi etap to rozmowy rekru-
tacyjne, prowadzone online, na 
które zaproszeni zostaną wybrani 
kandydaci. Formularz zgłosze-
niowy można wypełniać do 15 
stycznia 2023 roku, natomiast 
rozmowy rekrutacyjne będą 
przeprowadzane od grudnia 2022 
roku do kwietnia 2023 roku.

Dwanaście dni sportowego 
święta

Wydarzenie zostanie przepro-
wadzone na przełomie czerwca 
i lipca 2023 roku. Gospodarzami 
Igrzysk będą Kraków i Mało-
polska. Ceremonia otwarcia 
rozpocznie się 21 czerwca na 
Stadionie Miejsk im w Kra-
kowie. Na tym samym obiekcie 
2 lipca dojdzie do uroczystego 
zamknięcia igrzysk. Igrzyska 
Europejskie składają się z dwu-
nastodniowych zmagań na naj-
wyższym europejskim poziomie. 
Sportowcy będą rywalizować na 
obiektach w Krakowie, Krynicy 
Zdrój, Tarnowie, Zakopanem, 
Chorzowie i we Wrocławiu.

 v Biuro Prasowe  
UMWM/ Wak
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków

tel.: 694 435 170
e-mail: kron@oknopalst.com.pl
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

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

mieszkanie o pow. 39 m kw w Będzinie, 
po gruntownym odświeżeniu.   

Cena: 159,9 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

mieszkanie w centrum Chrzanowa
o pow. ok. 36 m kw. 

Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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. 

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: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana  

o pow. 4 a w Tenczynku
z fundamentem po domu  

ok. 60 m kw..
Cena: 105 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 40 a w 
Paczółtowicach, z pięknym 

widokiem na okolice

 Cena: 349 tys. PLN.

dom 240 m kw  
(plus 120 m kw poddasze)  

z potencjałem inwestycyjnym w Balicach, 
działka 5,2 a.

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a. Nowa 

cena: 420 tys. PLN.

2. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a.  
Cena: 750 tys. PLN.

3. Mieszkanie 36 m kw w Chrzanowie. Cena: 215 tys. PLN.

4. Mieszkanie 39 m kw. w Będzinie. Cena: 159.900 PLN.

5. Mieszkanie 60 m kw. w Chrzanowie. Cena: 399 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
6. Działka budowlana 40 a w Paczółtowicach. Cena: 349 tys. PLN.

7. Działka budowlana 12 a w Paczółtowicach. Cena: 149 tys. PLN.

8. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.

9. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.

10. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.

11. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.

12. Działka budowlana 4 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.

13. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.

14. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.

15. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej.  
Cena: 125 tys. PLN.

16. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.

17. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.

18. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. Nowa cena: 
110 tys. PLN.

19. Działka budowlano-rolna 45 a w Wierzchowiu.  
Cena: 325 tys. PLN.

20. Działka 48 a w Wierzchowiu. Cena: 110 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

21. 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

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

23. 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. 

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

25. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.

26. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  
Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
27. Dom 300 m kw lub połowa domu w gm. Krzeszowice.

28. Dom dla pracowników - 8-9 osób w Krzeszowicach.  
Cena 3 tys. PLN/m-c.

29. 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.

30. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

31. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN / m-c.

Termoizolacja – na wysokie ceny energii, na problemy ze smogiem, na zdrowie!
Wzrost cen gazu, energii oraz węgla sprawia, że energia jest coraz droższa, a co za tym idzie, rosną też koszty ogrzewania i chłodzenia domów. To 
jednak nie jedyne wyzwanie, z którym musimy się mierzyć. Niekorzystne zmiany klimatu, smog, niska jakość powietrza w pomieszczeniach... Czy 
możemy coś z tym zrobić? Owszem. Istnieje narzędzie o szerokim spectrum działania, które może poprawić naszą sytuację w każdym z tych aspektów 
– termoizolacja budynków.

Przetrwać kryzys energetyczny
Wysokie wzrosty cen energii elektrycznej, gazu oraz węgla windują 
koszty eksploatacji budynków, obciążając coraz bardziej budżety 
gospodarstw domowych, które i tak są już mocno nadwyrężone 
przez rozpędzoną inflację. – Remedium na obecną sytuację na 
rynku energetycznym jest ograniczenie do minimum strat ciepła 
poprzez zastosowanie wydajnej termoizolacji w nowych budynkach 
oraz termomodernizację starszych nieruchomości. Im więcej ciepła 
zatrzymamy w naszym domu, tym mniej energii, gazu czy węgla 
zużyjemy, żeby go ogrzać w okresie niskich temperatur i uzyskać 
optymalny komfort cieplny – mówi Tomasz Jarzyna z Baumit 
Polska. – Wybierając odpowiednie rozwiązanie do ocieplenia, 
możemy zaoszczędzić także sporo na chłodzeniu pomieszczeń 
w czasie upałów, bo gorące masy powietrza zostaną zatrzymane 
na zewnątrz. W efekcie możemy nawet o połowę zmniejszyć za-
potrzebowanie budynku na energię, co w przypadku domu jed-
norodzinnego oznacza oszczędności na poziomie nawet kilku ty-
sięcy złotych rocznie. Różnica jest odczuwalna już teraz, a mając 
w perspektywie nieuchronny, dalszy wzrost kosztów energii, będzie 
jeszcze większa – dodaje.

STOP smog
Zyskać możemy jednak znacznie więcej. Warto pamiętać, że wraz 
z niższym zapotrzebowaniem budynków na energię, do atmosfery 
uwalnianych jest mniej zanieczyszczeń, będących efektem spalania 
paliw w procesie jej wytwarzania. Termoizolacja pomaga roz-
wiązać problem, redukując jego przyczynę, jaką jest ogrzewanie 
nieefektywnych energetycznie domów paliwami niskiej jakości, 
spalanymi w wysoce emisyjnych kotłach i piecach. Ocieplając nasze 
domy, możemy zatem nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, lecz 
także dołożyć swoją cegiełkę w walce ze smogiem, który szcze-
gólnie daje nam o sobie znać w sezonie grzewczym, zatruwając 
środowisko i zwiększając ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób 
układu oddechowego, krwionośnego czy nerwowego. Tylko łącząc 

siły, możemy wyjść zwy-
cięsko z tej bitwy. Razem 
możemy wiele – eksperci 
szacują, że termomoder-
nizacja polskich domów 
może o dwie trzecie 
zmniejszyć ilość genero-
wanych przez nie szko-
dliwych substancji.

Mieszkać zdrowiej
Nie możemy przy tym 
jednak zapominać, że 
zastosowanie systemu 
ocieplenia to coś więcej 
niż poprawa efektyw-
ności energetycznej, niższe koszty ogrzewania i chłodzenia domu 
czy mniejszy ślad węglowy. To szansa na bardziej przyjazne wa-
runki mieszkaniowe, Jak wyjaśnia Tomasz Jarzyna, dobry jako-
ściowo system ocieplenia pozwala uzyskać najbardziej stabilny 
klimat w pomieszczeniach. W chłodne i mroźne dni zapobiega 
ucieczce ciepła na zewnątrz, a podczas upałów blokuje gorące masy 
powietrza, chroniąc wnętrza przed przegrzaniem. Bez względu 
na panującą za oknem aurę, znacząco podnosi komfort użytko-
wania pomieszczeń i wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. 
Termoizolacja pomaga również utrzymać kontrolę nad wilgocią 
– eliminuje zjawisko kondensacji pary wodnej, dzięki czemu nie 
osadza się na ścianach, pozbawiając tym samym grzyby pleśniowe 
środowiska, w którym mogłyby się rozwijać. Wpływa tym samym 
korzystnie na warunki mieszkaniowe, w tym na jakość powietrza, 
którym oddychamy w pomieszczeniach.
Podsumowując, termoizolacja budynku poprawia klimat we wnę-
trzach. Im wyższa jest temperatura powierzchni ściany, tym przy-
tulniej jest w mieszkaniu, a powietrze w budynku łatwiej i szybciej 

się ogrzewa. To natomiast oznacza, że zużywamy mniej energii, by 
uzyskać oczekiwany komfort cieplny, koszty ogrzewania budynku 
maleją i emitujemy mniejszą ilość zanieczyszczeń do atmosfery. 
Efekt? Trzy pieczenie upieczone na jednym ogniu – lepsze warunki 
mieszkaniowe, czystsze powietrze i niższe rachunki.
Aby jednak mieć pewność, że inwestycja w ocieplenie domu przy-
niesie nam maksymalne korzyści, ważne jest zastosowanie mate-
riałów o wysokich parametrach termoizolacyjnych, idące w parze 
z prawidłowym wykonawstwem. Pamiętajmy, że najlepsze i pewne 
efekty osiąga się w systemie. Ważne, aby jego elementy pocho-
dziły od jednego producenta, dzięki czemu będą optymalnie ze 
sobą współpracowały.

 v www.baumit.com 
www.facebook.com/BaumitPolska 

www.instagram.com/baumit.polska 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a  

w Tenczynku.
Cena: 149, 5 tys. PLN.

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

działka 11 a.

Nowa cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Konkurs plastyczny EMOCJE w NATURZE
Natura inspiruje od dawna. Jest piękna ale i niebezpieczna, nieprzewidywalna, bywa kapryśna: trąby 
powietrzne, burze, susze, śnieżyce, wybuchy wulkanów… wszystkie te „emocjonalne wyrzuty” natury 
mogą posłużyć jako tematy do waszych pięknych obrazów. Jesteśmy otwarci na interpretacje tematu!
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.
W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze  /+-/12 prac. Wybrane 
prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2023, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów .
Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 
32-080 Zabierzów, tel. 12 285 11 79. Termin nadsyłania prac upływa 7 listopada 2022 r. 

Regulamin i szczegóły na: www.sckipgz.zabierzow.org.pl

Wystawy Karoliny Merty 
„Światło i cień, natura i sztuka”

Zapraszamy do oglądania wystawy Karoliny Merty, studentki 
architektury wnętrz na wydziale Sztuk Projektowych na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 
swoich pracach pokazuje światło i kolor w przerysowanym, lekko 
groteskowym odbiciu.

Światło i cień, natura i sztuka.
Wystawa dostępna do 11.12.2022 r.  

w Galerii Sztuki Na Styku.

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę 

Danuty Węgiel „Stopklatka Obecności”
Wernisaż wystawy odbędzie się 4 listopada 2022, w piątek o godz. 19.00.

Danuta Węgiel od lat portretuje ludzi kultury. Przed jej obiektywem stanęli 
między innymi:  Stanisław Lem, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, Ewa Lipska, Julia 
Hartwig, Tadeusz Różewicz, czy Nobliści: Wisława Szymborska, Czesław Mi-
łosz oraz Olga Tokarczuk. Prezentowane na wystawie fotografie są swoistym 
zapisem portretowych spotkań i fascynacji znanymi osobami.

_______________________________________________________________________________

Danuta Węgiel jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu 
Krakowskim, absolwentka religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 roku 
współpracownik Tygodnika Powszechnego. Portretuje ludzi kultury co owocuje licznymi 
publikacjami w prasie, na okładkach książek oraz plakatach. Współpracuje z takimi 
wydawnictwami jak Znak i Wydawnictwo Literackie. Od 2012 roku związana jest z agencją 
prasową Fotonova. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa UPJPII w Krakowie. Od 2019 roku 
jest współkuratorką krakowskiej Galerii ZPAF.

Organizator / miejsce wystawy:  
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach,  

ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl

Partner: Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików

Patronat medialny: Radio Kraków
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie 
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja 
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia 
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian 
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414
• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •

• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

SZANTI
Takie biszkoptowe cudeńko czeka u nas na nowy dom! Trafiła pod naszą opiekę miesiąc 
temu. Znaleziona w lesie w małej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Podobno była 
tam dwa tygodnie i być może mało jadła, bo była mocno wychudzona. Szanti ładnie się 
odkarmiła, wypiękniała, została przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, kastracja) 
i może już rozglądać się za nowym domem. To młodziutka, miła i serdeczna do ludzi 
suczka. Ciekawa świata, aktywna, łatwo nawiązuje kontakt z innymi psami. Reakcji na 
koty nie znamy. Szanti ma około roku, waży 29 kg. Czeka na swoich ludzi w naszym fun-
dacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). 
Tel. 783 553 197.

MALINA
Malina - sunia w typie owczarka belgijskiego wciąż czeka na kochający dom. Trafiła pod 
naszą opiekę kilka tygodni temu. Biegała w cieczce z watahą psów w jednej z małych 
miejscowości. Suczka bardzo serdeczna, spokojna, nie ma problemów w kontaktach 
z innymi psami, reakcji na koty nie znamy. Dobrze odnajduje się w nowych dla siebie 
sytuacjach. Jazda samochodem, chodzenie na smyczy ma opanowane. Malina ma około 
3-4 lata, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na świadomy 
rasy dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). 
Tel. 783 553 197.

RIVER
Taki przystojny blondynek, River, szuka nowego domu. Młody, sympatyczny, ciekawy 
świata. Uroku dodają mu duże, stojące uszy (już teraz dwoje :)) Fajny dzieciak. Nic tylko 
kochać! River ma około roku, waży 16 kg. Czeka w naszym fundacyjnym przytulisku 
w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). 
Tel. 783 553 197.

ASTY
Przedstawiamy Wam Asty - piękną kotkę o uroczym umaszczeniu. Jest to spokojna, 
delikatna, a przede wszystkim pełna miłości kicia oczekująca na dom. Asty jest wy-
kastrowana, zachipowana oraz posiada pełen pakiet testów. Polecamy do adopcji tą 
kochaną koteczkę! Asty można poznać w siedzibie fundacji Ostoja Cztery Łapy pod 
adresem ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany. Zapraszamy do odwiedzin od pon. do pt między 
10.00 a 18.00, oraz w soboty między 9.00 a 13.00. Zapraszamy do kontaktu telefo-
nicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy zostaw SMS, oddzwonimy. 
Tel. 728 413 789.

KRAKEN
Kraken - najprawdziwszy, około 9-letni wojenny weteran, którego znalezli żołnierze ukraińskiej 
jednostki specjalnej Kraken półżywego w ruinach spalonego domu w Donbasie. Jego żałosny 
płacz - nie miał już siły samodzielnie się poruszać - usłyszał patrol i nie przeszedł obojętnie. Ale 
co zrobić z wycieńczonym kotem w środku działań wojennych? O weterynarzu można najwyżej 
pomarzyć. Żołnieże zrobili co mogli - podali wodę, podzielili się jedzeniem i zabrali w konwoju 
poszukując pomocy. Kilka kilometrów dalej udało się znaleźć weterynarza który podał kotu 
leki, kroplówkę i podzielił się karmą dla chorej znajdy. Kot stał się ulubieńcem całej jednostki - 
każdyu kibicował i starał się pomóc w opiece we frontowych warunkach - kocur dostał na imię 
Kraken na cześć żołnierzy którzy go uratowali. Kraken powinien trafić do doświadczonej osoby, 
do dom bez dzieci oraz bez innych kotów. Krakena można poznać w siedzibie fundacji Ostoja 
Cztery Łapy pod adresem ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany. Zapraszamy do odwiedzin od pon. do 
pt między 10.00 a 18.00, oraz w soboty między 9.00 a 13.00. Zapraszamy do kontaktu telefo-
nicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy zostaw SMS, oddzwonimy. 
Tel. 728 413 789.

WENDY
Wendy ma około 9 miesięcy. Przyjechała z Ukrainy. Pięknie chodzi na smyczy, jest 
bardzo kochana i przyjacielska, zarówno w stosunku do ludzi, jak i do innych piesków. 
Lubi węszenie, kocha głaskanie i przytulanie z człowiekiem. Jest niewielkim psem 
o dłuższej sierści. Bardzo pozytywnie reaguje na inne psy, niezależnie od płci. Bardzo 
chętnie zamieszka w domu z innym psem, bo w towarzystwie czuje się bardziej pewna 
siebie.
Kotów nie atakuje, ale niestety chętnie goni gdy ten ucieka, więc najlepiej, aby zna-
lazła dom bez kota. Wendy można poznać w siedzibie fundacji Ostoja Cztery Łapy pod 
adresem ul. Zakręt 3, Kraków-Bielany. Zapraszamy do odwiedzin od pon. do pt między 
10.00 a 18.00 oraz w soboty między 9.00 a 13.00. Zapraszamy do kontaktu telefo-
nicznego, jeśli nie odbieramy, prosimy zostaw SMS, oddzwonimy. 
Tel. 728 413 789.
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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!

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!

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

Działamy według projektów i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów.
Umów się na indywidualną wycenę! TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMYWJAZDOWE

• BALUSTRADY, PORĘCZE

• KONTENERY, WIATY, GARAŻE

• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.

• USŁUGI TOKARSKIE (RÓWNIEŻ

ZWIĄZANE Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów: stal - ocynk, malowanie proszkowe, stal nierdzewna, aluminium.
Kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Fachowość i dokładność.


