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Miłość ma różne oblicza
Luty to miesiąc, w którym obchodzimy Walentynki, święto zakochanych. Dla wielu jest to też jednak dzień, 
w którym świętujemy nie tylko miłość romantyczną, ale też każdy jej rodzaj - miłość do dzieci, rodziców, 
przyjaciół...  Mamy więc dla Was z tej okazji historię miłości od pierwszego wejrzenia, ale właśnie nie tej 
romantycznej, a dotyczącej przyjaciół. Jej bohaterkami są 12-letnia Emilka oraz Szati - nieduża klaczka, 
którą od niedawna możecie spotkać w ostoi Radosny Tenczynek.
Umieszczenie Szati w naszej tenczyńskiej ostoi zaproponował sam 
handlarz... Była zabiedzona i bardzo chuda, nie nadawała się nawet do 
uboju (jakkolwiek okrutnie to brzmi). Środki na wykup zapewniła nie-
znana nam Fundacja, my mieliśmy zapewnić leczenie i utrzymanie po 
wykupie, co jest bardzo kosztowne. Z bólem serca musieliśmy odmówić, 
ponieważ podwyżki cen pasz i energii oraz mała ilość osób korzysta-
jących z usług stadniny postawiły nas tej zimy na granicy bankructwa. 
Jak tu podjąć się utrzymania kolejnej istoty!
 Wtedy okazało się, że wieloletnie przyjaciółki Radosnego Tenczynka, 
Emilka oraz jej mama - pani Iwona, rozważają adopcję konia, by zabrać 
go do swojego domu na wsi jako towarzysza. Gdy pojechały do han-

dlarza obejrzeć Szati, Emilka dostrzegła w kulejącej, zabiedzonej klaczy 
coś, co  nazywamy wewnętrznym pięknem. Była to miłość od pierw-
szego wejrzenia. Emilka i pani Iwona zadeklarowały chęć adopcji.
 Szati najpierw trafiła do naszej ostoi. Należało ją podleczyć, odkarmić 
i oswoić  pod fachowym okiem pani Ani Pachli.
A było co leczyć! Klacz ma prawdopodobnie kilkanaście lat. Wiemy 
tylko tyle, że jechała transportem z Czech. W transporcie prawdo-
podobnie się wywróciła i mocno poobijała, o czym świadczą wybite 
zęby, opuchlizna kończyn, ślady urazów na głowie. Trafiła do nas ze 
stanami zapalnymi stawu pęcinowego wymagającymi natychmia-
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SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

14 banków w ofercie
Kredyty udzielane bez prowizji

Doradca finansowy
z ponad 10-letnim doświadczeniem

KREDYTY Z GWARKIEM!

hipoteczne • konsolidacyjne
i gotówkowe od 50 tys. PLN

Więcej informacji pod numerem
tel.: 696 595 118

Zapraszamy!

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

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIEWCHRZANOWIE

w bloku przy Al. Henryka
o pow. ok. 36m kw.

(duży pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój).

Cena: 215 tys. PLN do negocjacji.

Tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
dom240mkw

(plus 120mkwpoddasze)
wcentrumBalic,
na ponad 5a działce.

Cena: 750 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 34 a

w Rudnie, gm. Krzeszowice,
z domem60m kw do generalnego

remontu oraz stodołą.
Wszystkie media,

droga asfaltowa gminna.
Cena: 400 tys. PLN.
Tel. 696 595 118

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

DO SPRZEDANIA
piękna działka 48 a w Wierzchowiu
w bezpośredniej bliskości Rezerwatu

Przyrody Doliny Kluczwody
Cena: 110 tys. PLN.
Tel. 796 351 499
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stowego leczenia. Z powodu ubytków w uzębieniu Szati wymaga 
odpowiedniej diety i specjalnych pasz.
 Dzięki troskliwej opiece, odpowiedniemu żywieniu i leczeniu, 
a przede wszystkim ogromnej dawce miłości od swojej nowej 
Pani, Szati przeszła w ciągu niewiele ponad miesiąca niesamowitą 
metamorfozę. Z Kopciuszka przemieniła się w piękną księż-
niczkę. I piszemy to z pełną odpowiedzialnością. Po trudnym 
etapie oswajania się i nabierania zaufania klacz, której ofiarowano 
nowe życie, pokazała, kim jest naprawdę. Zna doskonale sztukę 
jeździecką, wszystkie komendy wykonuje prawidłowo, jeździ 
jak koń, który brał udział w zawodach. Świetnie współpracuje 
w zastępie i z chęcią rusza na spacery w terenie, gdzie Emilka ją 
zabiera, aby nabrała kondycji i siły.  Nikt się nie spodziewał, że 
oddana na rzeź Szati jest pierwszej klasy wierzchowcem, a przy 
tym bardzo oddanym i wrażliwym zwierzęciem.
Już niedługo Szati pojedzie do nowego domu, by zawsze być blisko 
swojej Pani. Będziemy Wam dawać znać, jak się miewają! 

Jeżeli ta historia przekonała Was,  
że to, co robimy ma sens - wesprzyjcie nas!

 wpłacając na nasze konto:  
BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001

 wpłacając na zrzutkę - nawet nieduże, a regularne wpłaty pozwolą nam dbać o naszych pod-
opiecznych, którzy tak wiele radości przynoszą Wam i Waszym dzieciakom! https://zrzutka.pl/gsfegt

 możecie również przekazać nam 1,5% podatku, ponieważ nasza Fundacja uzyskała w tym roku, 
po 2 latach działalności, status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000823326 Fundacja 
z Miłości do Zwierząt

Fundacja z Miłości do Zwierzą

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Od Redakcji: Wiele organizacji walczących o prawa zwierząt w Polsce chce zapisów uznających konie 
za zwierzęta towarzyszące, a więc takie, których prawo zabrania zabijać na mięso, co zwłaszcza biorąc 
pod uwagę polską legendę, która wokół koni została przez wielki historii stworzona, stawiania ich 
na pomnikach jak m.in. słynną Kasztankę Marszałka Piłsudskiego, byłoby logiczne i uzasadnione 
(jednak jest wciąż nieosiągalne). A koń tworzy przecież z człowiekiem podobną więź jak pies, jest 
jego oddanym przyjacielem, pomaga mu w wielu dziedzinach życia, zajęciach sportowych, hipo-
terapii... Nie przychodzi nam do głowy że ktoś w naszym kręgu kulturowym może zjadać mięso 
psa, jednak mięso konia dla wielu osób jest OK, co wydaje się być zupełnie niezrozumiałe. Jeżeli 
więc choć kilka osób po przeczytaniu powyższej historii dokonując swoich żywieniowych wyborów 
pomyśli o koniach jako myślących i czujących istotach, które potrafią obdarzać człowieka miłością, 
i w ogóle szerzej - że „wędlina nie rośnie na drzewie” będziemy mieć ogromną satysfakcję. Prosimy 
- pomagajcie ludziom takim jak wolontariusze Radosnego Tenczynka - dzięki nim nasz świat 
staje się piękniejszym miejscem zarówno dla zwierząt jak i dla nas - ludzi.

GITARA W OPERZE...  
Muzycy z Tenczynka w trasie koncertowej po Norwegii
Recital gitarowy w Norwegii i najpiękniejsze perły opery w wykonaniu polskich artystów. Niezwykły projekt „Gitara w operze 
– odcienie muzyki polskiej i najpiękniejszych dzieł operowych w Norwegii” - GITAR I OPERAEN liczyć będzie 6 koncertów 
i odbędzie się w dniach 18-24.02.2023 w 6 norweskich miastach: Oslo, Drammen, Heggedal, Bevik, Våler i Drøbak. Nie 
zabraknie licznych dzieł m.in. Chopina, Griega, Pucciniego, Bobrowicza czy Moniuszki a także dzieł operowych Donizet-
tiego, Belliniego czy Verdiego.
Po raz kolejny muzycy z Tenczynka integrujący świat muzyczny 
od 2017 roku w projekcie ŚPIEWANIE BEZ GRANIC dzięki 
działalności Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej ŚPIE-
WANIE BEZ GRANIC współpracującego ściśle z POLSK-
-NORSK KULTURFORENING SAMHOLD wyruszyli z ini-
cjatywą niezwykłej promocji okolic Krzeszowic poprzez cykl 6 
koncertów. Warto zaznaczyć, iż Śpiewanie bez Granic nie ist-
niałoby, gdyby nie działalność Krzysztofa Aureliusza Łuczyń-
skiego, który swoim uporem i wytrwałością co roku organizuje 
serie bardzo ważnych wydarzeń w Polsce i Norwegii. Bardzo 
ważnych zarówno dla krzeszowiczan, tenczynian jak i Norwegów 
i Polonii norweskiej. Polonii która tak licznie przebywa w Nor-
wegii w tęsknocie za Ojczyzną. Bez jego działalności koncerty 
nie miałyby miejsca, bo znikome wsparcie lokalnych władz nie 
pomaga w realizacji tak ważnych, zarówno dla społeczności jak 
i rozwoju miasta, celów.
Śpiewanie bez Granic angażuje się w kolejne aktywności, po-
cząwszy od akcji WOŚP dla której zorganizowano dwa koncerty 
w norweskim Heggedal z udziałem SAMHOLD VOKALEN-
SEMBLE, POLSK-NORS KULTURFORENING z Oslo. 
Kolejną, nową inicjatywą projektu SANG OVER GRENSER są 
koncerty połączone z recitalami gitarowymi Justyny Skowronek 
z Tenczynka wraz ze znakomitymi solistami: Oksaną Myronchuk 
(sopran), Michalina Mikłosz (sopran), Magnar Tronsmoen (ba-
ryton), Krzysztof Aureliusz Łuczyński (tenor), Oleh Petrenko 
(fortepian). Podczas koncertów wystąpi również POLSK-
-NORSK KULTURFORENING SAMHOLD VOKALEN-
SEMBLE. Zabrzmią najpiękniejsze arie i duety operowe, takie 
jak m.in. E Lucevan le stelle” (Tosca), Duetto Mimi-Rodolfo 
(La Boheme) – “O Suave Fanciulla”, "Voi Lo Sapete", “O Mio 
Babbino Caro”. Będziemy mogli usłyszeć również utwory w wy-
konaniu zespołu wokalnego, mi.in. „Vapensiero”, „Szczedryk”, 
„Tenn lys” czy „Pie Jesu”. Zabrzmią również utwory solowe in-
strumentalne – etiuda Rachmaninova na fortepian solo oraz 
dzieła na gitarę klasyczną takie jak: Wariacje na temat opery 

Belliniego Jana Nepomucena Bobrowicza, Suita lutniowa BWV 
995 Jana Sebastiana Bacha czy Nokturn op. 9 nr 2 Fryderyka 
Chopina .
Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Patronat 
honorowy nad koncertami objęła Ambasada RP w Oslo, Wice-

marszałek Małopolski Łukasz Smółka. Patronat medialny:  TVP 
KULTURA oraz Gwarek Małopolski. 

 v Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej 
ŚPIEWANIE BEZ GRANIC

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

MIŁOŚĆ MA RÓŻNE OBLICZA
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 Lingas-Łoniewska A.:  
Przyjdę, gdy zaśniesz

Po tragicznej śmierci macochy dwudziestoletnia 
Iga musi się zająć młodszym bratem. Studia, nasto-
latek w okresie buntu i ojciec, Idze nie jest łatwo. 
Otrzymuje niespodziewane wsparcie. A w jej 
sercu pojawia się nadzieja, że najgorsze już za nią. 
Szybko zmienia się jednak w prawdziwy koszmar. 
W życiu Igi dochodzi do coraz to nowych tajemni-
czych zdarzeń, a ona sama nie wie już, komu ufać. 
Czy wpada w paranoję, czy też naprawdę ktoś 
próbuje przejąć kontrolę nad jej życiem? 

Knedler M.: Narzeczona z powstania
Czerwiec 1938 roku jest wyjątkowo ciepły. Maria 
czuje, że rozpierają ją energia i młodość. Spotyka 
się ze swoją pierwszą miłością. Beztroskie marzenia 
i plany brutalnie przerywa wybuch wojny. Gdy od-
najdują się po długiej rozłące, starają się nadrobić 
stracony czas. W Warszawie wybucha powstanie. 
Podczas akcji, otoczeni przez nazistów, biorą ślub. 
A wkrótce zostają okrutnie rozdzieleni. Jak potoczą 
się losy Marii? Czy miłość w czasie wojny ma prawo 
istnieć?

Nersinger U.: Szpiedzy Watykanu. Tajne 
służby w Kościele

Wydaje się, że Dekalog zakazuje szpiegowania. Ale 
czy na pewno? W swojej długiej historii Stolica Apo-
stolska była uwikłana w znacznie więcej działań 
agenturalnych i szpiegowskich niż wywiad bry-
tyjski, a jej służby działały skuteczniej niż Agent 
007. Vatileaks, pluskwy w Kaplicy Sykstyńskiej, 
niewyjaśnione zaginięcia i porwania… Watykan 
skrywa wiele mrocznych sekretów. 

Przybyłek A.: Droga, którą przeszłam
Alicja i Dawid są młodym małżeństwem, które cierpi 
po stracie dziecka. By poradzić sobie z bolesnymi 
wspomnieniami, wyprowadzają się za miasto. 
W pobliżu urokliwej zieleni, stawów i starych drzew, 
Alicja zaczyna odzyskiwać spokój ducha. Zamierza 
cieszyć się nowym życiem, lecz niespodziewanie 
wszystko, przed czym uciekała, powróci. Czy uda 
jej się przegonić duchy przeszłości? 

Horst J.L.: Operacja Zjawa
Tajemnicza postać dziewczyny o bladej twarzy 
i czarnych oczach ukazuje się w oknie starego 
zamku łowieckiego na Dużej Górze, gdzie - jak 
głosi wieść - straszy. Czyżby to była "Szara zjawa", 
duch służącej, którą dawno temu więziono w zam-
kowym lochu? To nowa sprawa dla Biura Detekty-
wistycznego nr 2! 

Muniak K.: Manipulacja
Anna ma trzydzieści trzy lata, pracę, którą lubi, 
i ukochanego męża Olafa. Do szczęścia brakuje 
jej tylko dziecka. Po kolejnym poronieniu szuka 
pomocy u znanej psychoterapeutki, Irminy. Kobieta 
leczy za pomocą nowoczesnej metody – ukierunko-
wanej inkubacji snów. W tym samym czasie Anna 
zaczyna otrzymywać dziwne wiadomości. Ktoś 
usilnie próbuje się z nią skontaktować. Odkrywa, 
że jej historia łączy się z życiem innych pacjentek 
leczących się u Irminy. Czy to możliwe, że tera-
peutka jest w rzeczywistości psychopatką, która 
mąci kobietom w głowach, a ostatecznie je niszczy, 
doprowadzając do śmierci? 

Steffensmeier A.: Krowa Matylda i zagi-
niona paczka

Matylda ma dziś wyjątkowo dużo paczek do roz-
niesienia sąsiadom. Gospodyni czeka na nowe 
słoiki do dżemu truskawkowego. Jednak właśnie 
ta paczka niespodziewanie zaginęła. Matylda musi 
ją koniecznie odnaleźć! W pośpiechu razem z listo-
noszem przeszukuje całą drogę ze wsi do gospo-
darstwa. Nikt jednak nie znalazł paczki. Matylda nie 
poddaje się i wpada na świetny pomysł!

Heafield J.: Nie wierzcie jej
Obie kłamią. Kłamią w sprawie swojego męża i brata, 
Toma, który zaginął podczas pieszej wycieczki, gdy 
małżonkowie spędzali weekend w swoim domku 
letniskowym. Lucy od początku twierdzi, że nie ma 
pojęcia, co się stało z mężem. Mary w to nie wierzy. 
Jest przekonana, że Lucy zabiła Toma. Znajduje 
ślady, które mogą to sugerować. Obie nawzajem 
kwestionują swoją prawdomówność, a ich zeznania 
wcale nie przybliżają policji do wyjaśnienia zagad-
kowego zniknięcia Toma. Na jaw wychodzą kolejne 
fakty. Coraz więcej poszlak wskazuje na winę Lucy. 
Co się zdarzyło w domku letniskowym Kaskada? 
Dlaczego żadna z kobiet nie mówi prawdy?

Biblioteka w Filipowicach dziękuje wszystkim uczestnikom fe-
ryjnych zajęć i warsztatów za mile spędzony czas pełen zabawy 
i kreatywnego działania. Jak co roku dużym zainteresowaniem 
cieszyły się „filmy niespodzianka”, wyświetlane w specjalnych 
godzinach dla młodzieży. 
Największe jednak zainte-
resowanie wzbudziły walen-
tynkowe warsztaty dla naj-
młodszych użytkowników 
naszej biblioteki. Dzieci wy-
konały walentynkowe pude-

łeczka z przepełnionymi mi-
łością cukierkami :)
 A wszystko to pod „czujnym 
okiem” wolontariuszek z klasy 
8. Szkoły Podstawowej w Fi-
lipowicach – za co ogromnie 
dziękujemy :)

Ferie minęły bardzo szybko, 
lecz te kilka dni, wspólne prze-
bywanie ze sobą i dobra zabawa 
sprawiły, że będą one mile 
wspominane przez długi czas.

 v Ewa Lis 
Pracownik biblioteki 

Wystawa pokonkursowa 
Gminnego Przeglądu 

Twórczości Plastycznej
Zapraszamy na wystawę pokonkursową 
XVII Gminnego Przeglądu Twórczości Pla-
stycznej pod tytułem „Rok 2022 Rokiem 
Marii Konopnickiej”.
Prezentowane są prace pla-
styczne uczniów szkół pod-
stawowych z Krzeszowic, 
Miękini, Nowej Góry, Pa-
czółtowic, Sanki, Tenczynka 
i Woli Filipowskiej.

* Grafika przedstawia plakat 
w ystaw y pokonkursowej 
Gminnego Przeglądu Twór-
czości Plastycznej.

NOC TEATRU
25 marca 2023 roku (od godz. 19.00) w sali 
teatralnej MOKSiR w Chrzanowie odbędzie 
się Noc Teatru. Jubileuszowa, 10. edycja 
uczty dla miłośników sztuki scenicznej! 
Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, na 
scenie MOKSiR zobaczymy pięć spektakli najlepszych 
grup offowych z całej Polski!
Na scenę wraca pierwszy spektakl Teatru Imaginarium 
– PIASKOWNICA w reż. Anety Drzewieckiej, którym 
zespół zapoczątkował przygodę z tekstami Michała 
Walczaka.
Pokażemy również chrzanowskiej publiczności przedsta-
wienia naszych teatralnych przyjaciół – od monodramu, 
po klasykę, teatr muzyczny i ruchu oraz lalkowy.
Bilety: 50 zł, do kupienia w kasie kina Sztuka/ Informacji 
MOKSiR oraz online.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
w Krakowie zaprasza na wystawę

„Ptaki” to kolejna z wystaw 
tematycznych Stowarzy-
szenia Plastyków Ziemi Kra-
kowskiej organizowanych 
w bibliotece od wielu lat. 
Tym razem tematem są 
ptaki. Ptaki fascynowały 
ludzi od zawsze. Wzbudzają 
zachwyt nie tylko swym 
wyglądem, ale przede 
wszystkim niezwykłą umie-
jętnością, która od wieków 
była marzeniem człowieka. 
Ich piękna wzbijająca się 
w górę sylwetka inspirowała i inspiruje tych wszystkich, którzy chcą, aby życie było 
czymś więcej niż tylko szarą codziennością. Dla biorących w wystawie artystów-
-malarzy to ciekawy temat dający wiele możliwości różnorodnych realizacji.



5Informacje, Reklamy

Krótki przewodnik po swetrach – jak je nosić, by wyglądać stylowo?
Grube swetrzyska z gryzącej wełny, w których ciężko się ruszać, to już przeszłość. Współczesne swetry występują w tylu rodzajach, 
że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie – na co dzień i na bardziej wymagające okazje. Co ważne, przy znajomości kilku 
przydatnych trików można w nich wyglądać po prostu stylowo!
W sklepach aż roi się od różnych możliwości wyboru swetrów. 
Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, ale jest też pewne 
ryzyko – możemy kupić coś, co nie będzie dla nas najlepszym wy-
borem. Aby znaleźć dla siebie odpowiedni sweter, warto poznać 
kilka podstawowych zasad. Jakich? O tym poniżej.

Fasony swetrów, czyli coś dla każdego
Zacznijmy od podstaw, czyli fasonu. To przede wszystkim od 
niego zależy, jak będziemy się prezentować w swetrze.  – Główny 
„zarzut” kierowany w kierunku swetrów to, że „pogrubia”. Gó-
ralski golf z grubej wełny faktycznie może sprawić, że wizualnie 
będziemy wyglądać masywnie, jednak już krótki kardigan ze-
stawiony z ołówkową spódnicą albo nawet długi oversizowy 
sweter z cienkiej dzianiny, do którego włożymy dopasowane 
spodnie o wąskich nogawkach, zadziała odwrotnie. Wręcz nas 
optycznie wysmukli i „wydłuży”. Taki sam efekt da długi kar-
digan, zwłaszcza o szalowym kołnierzu i z paskiem w talii – to 
najprostszy sposób na ciepły, wygodny, a przy tym świetnie 
modelujący sylwetkę look – tłumaczy ekspertka KiK.

O dekoltach słów kilka
– Osobną kwestią, jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniego 
swetra, jest dekolt. Wybór mamy naprawdę duży. Po pierwsze 
świetnie chroniące przed zimnem golfy: mięsiste i grube, cie-
niutkie jak apaszka czy stylowe półgolfy. Bardzo popularne są 
też okrągłe dekolty o różnej głębokości, a także te o kształcie 
litery „V”, które dodają swetrowi elegancji. W sklepach nie 
brakuje też takich o dużych dekoltach – tzw. łódek, a nawet 
cold shoulder czy typu carmen. Ten ostatni rodzaj sprawdzi się 
jednak w zasadzie tylko w domowych stylizacjach. Za to golfy 
czy stójki to świetny wybór, jeśli zamierzamy spędzić dużo czasu 
na zewnątrz albo zależy nam na eleganckim looku: wtedy wy-
bierzmy cienki sweter z cienkim, przylegającym do szyi golfem. 
Na niego możemy założyć naszyjnik i śmiało ruszać do pracy, 
teatru czy na imprezę – wylicza stylistka związana z marką KiK.

Wzory i kolory
W sklepach możemy znaleźć swetry nie tylko w dowolnym fa-
sonie, długości, ale i wykończeniu – np. z szerokimi i bardziej 
eleganckimi wąskimi ściągaczami, z dziurką na kciuki w rę-
kawach czy suwakiem przy dekolcie, a nawet kapturem. To samo 
dotyczy ich kolorów czy wzorów. 
– Do pracy i na wszelkie okoliczności wymagające elegancji 
w ubiorze czy wręcz zastosowania się do konkretnego dress 

code’u warto wybrać proste fasony i stonowane kolory bez 
wzorów – nierozpinane cienkie golfy, dopasowane kardigany 
czy proste swetry z lekkim wcięciem w talii – tłumaczy stylistka, 
związana z siecią sklepów KiK i dodaje: jednak na zakupy, do 
kina, spotkanie z przyjaciółmi czy „po domu” możemy wybrać 
właściwie wszystko. Supermodne swetry w kolorowe wzory, 
przypominające trochę dziecięce, motywy norweskie, żywe, 
soczyste barwy i niestandardowe fasony – ma być nam ciepło, 
przyjemnie i wygodnie!
1. Na koniec przedstawiamy kilka niezawodnych porad, jak 

nosić swetry, by nie czuć się w nich niekomfortowo i nie 
przypominać „śnieżnego stwora”:

2. Obszerne fasony zestawiamy z dopasowanym „spodem” 
i „dołem” – bluzką, sukienką, spódnicą czy spodniami.

3. I na odwrót: obcisłe, krótkie sweterki idealnie prezentują się 
z szerokimi spódnicami czy spodniami. Jeśli chcemy pod-

kreślić swoją figurę, możemy też postawić na cały mocno 
dopasowany outfit.

4. Jeśli chcemy nadać stylizacji ze swetrem elegancji, włóżmy 
kozaki lub botki nawet na niewielkim obcasie. Trzewiki 
czy śniegowce lub sztyblety to świetna opcja na co dzień.

5. Swetry „lubią” towarzystwo biżuterii – zarówno masywnych 
kolczyków czy korali, jak i delikatnych naszyjników, błysz-
czących zegarków czy bransolet, a także broszek. Tu można 
zaszaleć.

6. Pasek – dzianinowy, dołączony do swetra, ale też skórzany 
– to błyskawiczny sposób na wysmuklenie sylwetki w przy-
padku luźnych, a nawet za dużych swetrów.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

NOWA WEGAŃSKA FORMUŁA DLA BARDZO WRAŻLIWEJ SKÓRY

Krem Sensi Peptide
Naturalne oleje ze słodkich migdałów, 

pestek winogron, awokado oraz masło Shea 
uzupełniają niedobory lipidów, odbudo-

wują płaszcz hydrolipidowy i regenerują 
skórę. Ekstrakty z lilii białej, ogórka w połą-

czeniu z witaminą E i kwasem hialuronowym 
łagodzą, i minimalizują objawy nadwrażliwości 

skóry. Wysokie stężenia składników aktywnych 
zapewniają skórze upragnione uczucie nawilże-

nia, ukojenia i wyciszenia.

Pianka do mycia twarzy i oczu 
Łagodna pianka do codziennego mycia twarzy 
i oczu dla skóry szczególnie wrażliwej i podatnej na 

alergię i atopię. Zawiera neuropeptyd oraz ekstrak-
ty z ogórka i białej lilii, które łagodzą zaczerwienia 
i podrażnienia skóry.

Tonik łagodzący 
Zawiera neuropeptyd obniżający wrażliwość i zwięk-
szający komfort oraz próg tolerancji skóry na działanie 
czynników drażniących. Naturalne ekstrakty z aloesu, 
białej lilii i ogórka w połączeniu z alantoiną zapewniają 
skórze uczucie nawilżenia, ukojenia i wyciszenia.

Zabiegi Peptide Line
Polecane dla cery wrażliwej, naczyńkowej, skłonnej 
do atopii i alergii. Oczyszczenie, odbudowa płaszcza 
hydrolipidowego, nawilżenie. Szczególnie polecane 
w okresie zimowym! 

Zapraszamy na konsultacje  
w doborze kosmetyków i zabiegów  

Instytut Urody Elf  
Galeria Centrum 1 piętro.

Czy Twoja skóra jest wrażliwa, nadreaktywna z tendencją do alergii i atopii? Mamy 
na to sposób! Nowa linia produktów oraz profesjonalne zabiegi Sensi Peptide ukoją 

i zregenerują nawet najbardziej wrażliwą skórę. 

Wegańskie kosmetyki dla cery wrażliwej 
97,1% składników pochodzenia naturalnego
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Nowy człowiek na pokładzie!  
Co dać w prezencie noworodkowi i jego rodzicom?

Nowy członek rodziny to zawsze powód do radości i świętowania. Dla tych, którzy sami nie mają 
swoich dzieci, a co za tym idzie doświadczenia w tej kwestii, to również wyzwanie, jeśli chodzi 
o wybranie odpowiedniego prezentu. Co dać świeżo upieczonym rodzicom i noworodkowi? Przed-
stawiamy listę „pewniaków”, które zawsze są dobrym wyborem.
Często jest tak, że mama i tata 
malucha wprost komunikują, co 
chcieliby dostać – bywa nawet, że 
najbardziej pożądanym prezentem 
jest ten bardzo prozaiczny: pie-
luchy. W końcu maluch zużywa 
ich mnóstwo, a do najtańszych 
nie należą. Jeśli jednak zależy nam 
na podarowaniu czegoś bardziej 
trwałego albo mniej praktycznego, 
propozycji też nie brakuje.

Klasyka: akcesoria i zabawki
– Wiele osób wychodzi z zało-
żenia, że prezent dla niemowlaka 
faktycznie powinien być dla niego 
i sprawić mu przyjemność. Stąd 
bardzo popularnym podarkiem 
są wszelkiego rodzaju gryzaczki, 
grzechotki, pozytywki oraz przy-
tulanki. To wręcz klasyka, która 
ma tylko jedną wadę – może się 
okazać, że wszyscy inni też wyszli 
z podobnego założenia i maluch, ku 
cichej rozpaczy rodziców, zostanie 
obdarowany gryzakami i grze-
chotkami na każdy dzień miesiąca 
– uśmiecha się ekspertka związana 
z siecią sklepów KiK.

Urocze ubranka,  
najlepiej z certyfikatem

W takim razie co wybrać, jeśli nie 
zabawki czy akcesoria? – Bardzo 
popularnym prezentem dla nie-
mowlaka są też ubranka. Nie-
doświadczone w temacie osoby 
mogą się obawiać ich zakupu – bo 
„co, jak nie trafię z rozmiarem”? 
Aby uniknąć tych rozterek, warto 
czytać etykiety, bo często znaj-
dziemy tam informacje, ile mie-
sięcy ma dziecko, dla którego prze-
znaczone jest dane ubranko. Jeśli 

jednak wciąż mamy wątpliwości, 
to zawsze lepiej wziąć większy 
rozmiar – noworodki i małe dzieci 
rosną błyskawicznie i to, co jeszcze 
miesiąc temu było na nie całkiem za 
duże, nagle okazuje się w sam raz. 
Wybór śpioszków, kaftaników, 
sweterków czy czapeczek i skar-
petek w sklepach jest ogromny, 
a urocze wzory i słodkie kolory 
mogą zawrócić w głowie nawet 
tym, którzy sami nie mają dzieci. 
Przy wyborze ubranek, warto 
zwrócić też uwagę na to, czy odzież 
ma odpowiednie certyfikaty, które 
świadczą o tym, że jest bezpieczna 
dla niemowląt. Zwykle znajdziemy 
taką informację na metce, ale 
w razie wątpliwości najlepiej po-
twierdzić to u sprzedawcy – pod-
powiada stylistka KiK.

Pyszności dla  
zmęczonych rodziców

Bywa tak, że młodzi rodzice sami 
proszą o niekupowanie zabawek 

czy ubranek. Na przykład dlatego, 
że mają ich zapas po starszym ro-
dzeństwie malucha. Co wtedy? 
Ekspertka radzi, by w takiej sytuacji 
śmiało skupić się na rodzicach:
– Pojawienie się w rodzinie nowego 
członka oznacza, że przez pewien 
czas niemal cała uwaga jest sku-
piona na nim. Często tym, o czym 
jego rodzice marzą najbardziej, 
to, poza odpoczynkiem, pyszna 
kolacja. Jeśli lubimy gotować, 
przyjdźmy do nich w odwiedziny 
z daniem, które lubią. Możemy też 
zamówić coś gotowego i po drodze 
skoczyć do cukierni po słodki 
deser. W okresie, w którym wy-
picie ciepłej kawy jest niemałym 
wyzwaniem, rodzice malucha na 
pewno docenią ten gest – radzi eks-
pertka KiK.

Praktyczny pewniak:  
karta podarunkowa

Jeśli podejmowanie decyzji nie jest 
naszą najmocniejszą stroną czy 

też należymy do perfekcjonistów, 
którzy uważają, że prezent od nich 
po prostu musi być strzałem w dzie-
siątkę albo odwrotnie – jesteśmy 
w kropce i nie mamy pojęcia, co 
chciałaby obdarowywana osoba, 
jest jeszcze jedno rozwiązanie. – To 
karta podarunkowa do sklepu na 
dowolną wybraną przez nas kwotę, 
najlepiej włożona do okoliczno-
ściowej kartki z kilkoma miłymi 
i osobistymi słowami od nas. 
Wtedy mamy pewność, że świeżo 
upieczeni rodzice wybiorą dla siebie 
to, czego najbardziej potrzebują. 
Niezależnie od tego, czy będzie to 
coś praktycznego, czy przeciwnie 
– przyjemną zachcianką. W końcu 
o to chodzi w dawaniu prezentów, 
by sprawiały przyjemność obdaro-
wywanym! – podsumowuje specja-
listka związana z marką KiK.

Posprzątaj z nami Małopolskę 2023!
Dbasz o swoje najbliższe otoczenie? Chcesz, żeby Twoja dzielnica, miasto, 
wieś lub powiat były wspaniałymi miejscami do odpoczynku i turystyki? 
Wiesz, jak szkodliwe jest zaśmiecanie terenów zielonych? Przyłącz się do 
inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i posprzątaj z nami Małopolskę! Akcja 
ruszy 17 marca i potrwa do 21 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia do 28 lutego!
Zapra s z a my do  ud z i a łu 
w drugiej edycji wydarzenia. 
Chcemy nadal inspirować 
mieszkańców Małopolski do 
wyjścia na wiosnę w plener 
i posprzątania swojej najbliższej 
okolicy. Odpowiadamy w ten 
sposób również na oddolne ini-
cjatywy mieszkańców, którzy 
dostrzegają potrzebę zadbania 
o środowisko - mówi Wicemar-
szałek Województwa Małopol-
skiego Józef Gawron.
Poprzednia edycja okazała 
się wielkim sukcesem: było 
z nami ponad 35 tys. wolon-
tariuszy z prawie 90 mało-
polskich gmin: uczniów, pe-
dagogów, pracowników gmin 
i powiatów, członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Kół 
Gospodyń Wiejskich, harcerzy 

i akty wistów. Zebra l iśmy 
wspólnie ponad trzy tony  od-
padów, kontenery wypełnione 
porzuconymi w lesie wielkimi 
gabarytami i sterty zużytych 
opon samochodowych, ale 
przede wszystkim zyskaliśmy 
piękniejsze i bardziej przyjazne 
tereny zielone.
Akcję rozpoczniemy razem 
z budzącą się do życia przyrodą, 
17 marca , a zakończymy 
i podsumujemy 21 kwietnia, 
w przeddzień Światowego 
Dnia Ziemi, w miejscu, które 
zostanie wyłonione w trakcie 
trwania akcji jako najbardziej 
zaangażowane w nasze wspólne 
działania.
Do udziału zapraszamy gminy, 
powiaty, organizacje poza-
rządowe i stowarzyszenia, 

którym na sercu leżą problemy 
związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz edukacja 
ekologiczna.
Na portalu Facebook powstała 
dedykowana akcji strona: @
Posprzątaj z nami Mało-
polskę – główny kanał komu-
nikacji z uczestnikami wy-
darzenia, miejsce wymiany 
doświadczeń, publikowania 
zdjęć i relacji z akcji sprzątania 
w Państwa okolicy. Przygoto-
waliśmy również pakiet mate-
riałów graficznych promujących 
akcję, warto z nich skorzystać 
i zgłosić udział na adres eko.ma-
lopolska@umwm.malopolska.pl 
do 28 lutego 2023 roku.
Zapraszamy do udziału! #po-
sprzątajznamimałopolske 
#posprzątajMYmałopolske

Usługa Tłumacz Migam  
w Gminie Wielka Wieś

W ramach projektu "Dostępna Wielka Wieś" Gmina uruchomiła 
usługę Tłumacza Migam (tłumaczenie na język migowy on-line). 
Z tej usługi mogą skorzystać wszystkie osoby, które potrzebują 
obsługi w Polskim Języku Migowym.
Z usługi można skorzystać na 
dwa sposoby:
- zda ln ie poprzez st ronę 
Urzędu Gminy www.wielka-
-w ie s .p l  p o  nac i ś n i ę c iu 
symbolu z łączonych rąk , 
uruchamia się dedykowana 
podstrona, na której można 
nawiązać wideopołączenie 
z tłumaczem języka migowego 
Migam. Po odebraniu wide-
opołączenia, t łumacz za-
dzwoni w imieniu Interesanta 
do Urzędu. W ten sposób In-
teresant posługujący się ję-
zykiem migowym będzie mógł 
zdalnie załatwić swoją sprawę, 
jeśli oczywiście nie będzie ona 
wymagała osobistego sta-
wienia się w Urzędzie.

W najbliższym czasie uru-
chomimy również stanowisko 
komputerowe, na miejscu, 
w siedzibie Urzędu Gminy, 
gdzie interesant będzie mógł 
skorzystać z wideopołączenia 
z t łumaczem jęz yka mi-
gowego, bez wcześniejszego 
umawiania się.
Z usługi można będzie sko-
rzystać w godzinach pracy 
Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, 
wt.-czw. - 7.30-15.30, pt 
7.30-14.00.
Z tłumacza on-line można 
te ż skor z y s tać  poza go-
dzinami pracy Urzędu t j. 
pon.-pt 08.00-20.00, sob.-
-niedz. 08.00-20.00, wówczas 
t łumacz będzie z pracow-

nikami w Urzędzie kontak-
tował się kolejnym dniu ro-
boczym aby przekazać zgło-
szenie interesanta lub załatwić 
sprawę.
Zakup usługi i sprzętu zre-
alizowano w ramach projektu 
"Dostępna Wielka Wieś". 
Projekt uzyska ł wsparc ie 
z grantu Dostępny samorząd 
- granty” realizowanego przez 
Państ wow y Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach Dzia-
łania 2.18 Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.

 v www.wielka-wies.pl
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Działaj lokalnie – skorzystaj  
z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji 
Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy miesz-
kańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, 
które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
Akcja Masz Głos pomaga 
społecznikom zrea l izować 
dz ia łan ia we współprac y 
z władzami samorządowymi 
i mieszkańcami – pod tym 
względem jest unikatowa 
w  s k a l i  Po l s k i .  Cho d z i 
w niej o to, żeby i mieszkańcy, 
i władze poczuli się współod-
powiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania  
wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczest-
ników tegorocznej edycji akcji 
Masz Głos należy do 5 marca 
wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie www.ma-

szglos.pl W drugim etapie 
odby wa się rozmowa tele-
foniczna z koordynatorem. 
Liczba miejsc jest ograni-
czona. O wynikach rekrutacji 
zgłaszający się zostaną poin-
formowani do 13 marca przez 
stronę internetową akcji Masz 
Głos.

Wsparcie dla uczestników
Grupy i organizacje przyjęte 
do akcji rozpoczną 10-mie-
sięczną pracę nad realizacją 
swojego pomysłu. Otrzymają 
bezpłatne wsparcie w postaci:
• stałej współpracy 

i doradztwa ze strony 

doświadczonego 
koordynatora,

• pomocy prawnej,
• możliwość udziału 

w szkoleniach 
stacjonarnych i online 
oraz wizytach studyjnych 
do miejsc, w których 
wzorowo działają tandemy 
mieszkańców i władz, 
złożonych z uczestników 
akcji Masz Głos 
i Pracowni Samorządowej 
np. w Kluczborku, 
Krakowie, Olecku,

• możliwość otrzymania  
mikrograntu na działania 
(600 zł),

• konsultacji przy 
działaniach promocyjnych 
i komunikacyjnych,

• szansy na nagrodę Super 
Samorząd i Super Głos, 
których wręczenie kończy 
każdą edycję akcji.
Zapisz się do akcji Masz 

Głos! Zgłoszenia do 5 marca 
2023 przez stronę: 

https://www.maszglos.pl/
zapisz-sie/

 v Źródło:  
www.zabierzow.org.pl

Projekcja filmów wideo  
Józefa Robakowskiego  

z lat 80. XX w.  
Finisaż wystawy

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall 
w Krzeszowicach zaprasza na fini-
sażową projekcję filmów wideo Józefa 
Robakowskiego, dopełniającą ekspo-
zycję wystawy. 
Nagrania te poruszają sy-
tuację społeczno-polityczną 
w Polsce w latach 80. XX 
wieku i uwydatniają kon-
cepcję „Kina Własnego” 
Artysty, w którego zało-
żeniach estetyka ustępuje 
miejsca myśli filmującego, 
jego natężeń psychicznych, 
wyrażenia jego osobowości. 
Zaprezentujemy także film 
„Zabawy Polaków” z 1989 
roku, będący montażem 
ówcz esnych prote s tów 
społecznych, akcji Poma-
rańczowej A lternat y w y 
oraz działań artystycznych 
przeplatanych powszednimi 
scenami z życia.

Projekc ja odbędz ie s ię 
3 marca 2023, w piątek, 
o godz. 18.00.
Udział w projekcji w cenie 
ulgowego biletu wstępu na 
wystawę 5 zł lub za oka-
zaniem biletu rocznego.

 v Agnieszka  
Szczuka-Ciapała 

www.ckiskrzeszowice.pl

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

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/

PODARUJ CZAS POTRZEBUJĄCYM PSIAKOM,  
A PRZY OKAZJI UZYSKAJ ZAŚWIADCZENIE O WOLONTARIACIE,  

DAJĄCE M.IN. DODATKOWE PUNKTY NA STUDIA
Zapraszamy chętnych wolontariuszy na spacery  

z naszymi podopiecznymi. 
Czesanie, mizianie i zabawy od pon. do pt. w godz. 14.00 - 18.30, w sob. 9.00 - 13.30. 
Telefoniczna zapowiedź przyjazdu nie jest konieczna. Młodzież i dzieci poniżej 12 r.ż. 
zapraszamy w towarzystwie pelnoletnich opiekunów. Osoby niepełnoletnie proszone 
są o przyniesienie zgody opiekuna na udział w wolontariacie.

Zaświadczenia o wolontariacie wydajemy osobom,  
które uczestniczyły aktywnie min. 120 h w roku. Zapraszamy!

W tym roku możecie przekazać nam  
aż 1,5% ze swojego podatku. 

Dla nas to szalenie ważne.  
Wy nic na tym nie tracicie, a nasi podopieczni mogą zyskać.  

Dlatego OGROMNIE prosimy o wsparcie naszych podopiecznych

Uwaga! 
By środki do nas trafiły,  

muszą być wypełnione koniecznie trzy pola:
 

Numer KRS: 0000 215 720 
Cel szczegółowy 1,5% : OSTOJA

Wypełnienie pola „Wyrażam zgodę" : X
Bardzo dziękujemy!

Fundacja Ostoja Cztery Łapy
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KĄCIK KULINARNY

CIASTO CYTRYNOWO-MAKOWE 
Uwielbiam ciasta, które trzeba tylko zamieszać, 
wstawić do piekarnika i gotowe :) I takie właśnie jest to ciasto... 
Kojarzy mi się z dzieciństwem, bo robiliśmy takie w szkole na 
zajęciach ZPT. Przypomniałam sobie o nim kilka dni temu i jakoś 
tak w niedzielę o 7 rano je zrobiłam :) Kilka składników, kilka 
ruchów miksera i ciasto było w foremce. A zapach zaczął powoli 
budzić domowników... Fajny początek dnia, prawda? 

Ciasto 
cytrynowo-makowe: 

• 1/2 kostki miękkiego 
masła

• 1 szklanka cukru
• 2 jajka
• sok z 3 cytryn  

(u mnie nieduże)
• 2 szklanki mąki
• 1 szklanka zmielonego 

maku
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• 1 szklanka kefiru /

maślanki

Ewentualnie serek do po-
smarowania ciasta:

• 1 serek 
homogenizowany

• sok z 1 cytryny
Piekarnik nagrzałam do 180° 
C. Do misy miksera dałam 
masło, dodałam do niego cukier 
i ubiłam na białą masę, dodałam 
wszystkie pozostałe składniki. 
Całość porządnie wymieszałam. 
Do kwadratowej formy wysma-

rowanej olejem i wysypanej tartą 
bułką przełożyłam ciasto, równo 
rozprowadziłam szpatułką. 
Wstawiłam do nagrzanego 
piekarnika i piekłam przez 50 
minut (sprawdziłam czy jest ok 
patyczkiem, był suchy). Odsta-

wiłam ciasto do wystygnięcia, 
a gdy całkiem wystygło po-
smarowałam je z góry serkiem 
wymieszanym z sokiem, posy-
pałam makiem i ciasto gotowe. 
Zniknęło w bardzo szybkim 
tempie :) Smacznego!

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

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

Jak prawidłowo umyć kieliszki i garnki, aby ich nie zniszczyć?
Gąbka do mycia naczyń to standardowe akcesorium, po które sięgamy za każdym razem, kiedy trzeba wyczyścić naczynia lub garnki, które nie nadają 
się do mycia w zmywarce. W teorii sprawa wydaje się prosta – chwytamy zmywak, moczymy i przystępujemy do szorowania. W praktyce bywa różnie 
– czasem umyjemy dobrze powierzchnie, ale na powłoce powstaną drobne rysy. Podpowiadamy, czym myć naczynia, aby ich nie zniszczyć!
Czy można mieć jedną gąbką do wszystkiego? Teoretycznie tak, 
jednak nie dla każdej powłoki kontakt z twardą warstwą ścierającą 
zmywaka będzie bezpieczny. Potraktowanie nią ścianek bardzo 
delikatnych kieliszków czy dna teflonowej patelni może skończyć 
się nie najlepiej. Co zatem robić? Przede wszystkim stosować ak-
cesoria do mycia naczyń zgodnie z ich przeznaczeniem – w końcu 
zmywak zmywakowi nierówny.

Poznaj zastosowanie gąbek
Jest takie powiedzenie: jak coś jest do wszystkiego, to jest do ni-
czego. I w kontekście akcesoriów do mycia naczyń jest w nim trochę 
prawdy. Gąbka zazwyczaj składa się z 2 warstw – mięsistej, często 
wyprofilowanej, części, która chłonie wodę, a także sprawia, że 
zmywak dobrze się pieni – oraz szorstkiej, porowatej struktury 
przeznaczonej do szorowania powierzchni mocniej zabrudzonych, 
z przypaleniami czy resztkami zaschniętego jedzenia. I tutaj tkwi 
sedno sprawy.
– W zależności od przeznaczenia produktu warstwa ścierająca 
gąbki może być twardsza lub delikatniejsza. Dopasowanie jej do 
czyszczonego naczynia pozwala usunąć zabrudzenia w optymalny 
i bezpieczny dla powierzchni sposób. Dlatego będąc na zakupach, 
warto czytać opisy na opakowaniach produktów i wkładać do ko-
szyka te, które nie tyle są najmocniejsze, ale przystosowane do mycia 
różnego rodzaju naczyń do spożywania i przygotowywania po-
siłków – podpowiada Marta Krokowicz związana z marką Paclan 
i dodaje: – dobrym przykładem są teflonowe patelnie, których po-
włoki są na tyle delikatne, że podczas korzystania obchodzimy się 
z nimi w ostrożny sposób. To samo dotyczy mycia – aby ich nie 
zniszczyć, użyjmy specjalnej gąbki Teflonex. Wyczyścimy nią do-
kładnie patelnię, pozostawiając wrażliwe na zarysowania powłoki 
w nienaruszonym stanie. Podobnie wygląda kwestia mycia por-
celanowej zastawy stołowej i delikatniejszego szkła – kieliszków, 
szklanek z podwójnymi ściankami, czy pamiątkowych karafek. 
Dobrze sprawdzą się zmywaki w wersji soft – miękka, gąbczasta 
struktura nie pozostawi śladów ani zarysowań na szklanych po-
wierzchniach, jednocześnie dobrze sobie radząc z zabrudzeniami 
czy tłustymi plamami. Z kolei długą walkę z przypalonym dnem 
w garnku skróci gąbka z mocną warstwą ścierającą – Silver King.

Czy kolor gąbki ma znaczenie?
Kolorowe zmywaki kuszą dużym opakowaniem i możliwością zro-
bienia sporego zapasu, dlatego często to właśnie je wybieramy. Mówi 
się, że ich kolor stanowi pewną wskazówkę związaną z użytko-
waniem tych akcesoriów. Czy słusznie?

– Możemy spotkać się z opinią, że barwa gąbki zdradza jej za-
stosowanie, jednak nie jest to do końca prawda. Różnokolorowe 
zmywaki dostępne w dużych opakowaniach na pewno są prak-
tyczniejsze od monochromatycznego zestawu, ponieważ możemy 
z łatwością przypisać kolor gąbki do pomieszczenia lub przezna-
czenia. Na przykład żółtą wyczyścimy łazienkę, zieloną kuchnię, 
a czerwoną zostawimy do mycia naczyń. Taki podział sprawia, 
że użytkowanie zmywaków jest bardziej higieniczne, a my mamy 
większy porządek w domowych akcesoriach do sprzątania – pod-
powiada Marta Krokowicz, związana z marką Paclan i dodaje: jeśli 
jednak chcemy mieć pewność, że wybrana gąbka świetnie poradzi 
sobie z trudnymi zabrudzeniami, nie zniszczy teflonu lub nie po-
rysuje szkieł, to postawmy na specjalnie zaprojektowane do tego 
gąbki i nie przywiązujmy zbyt dużej wagi do ich koloru. Czym się 
kierować? Przede wszystkim czytajmy dokładnie to, co znajduje się 
na opakowaniu – to klucz do sukcesu w znalezieniu gąbki idealnej!

Twardsze, delikatniejsze, mocniej pieniące się – typów gąbek do 
mycia naczyń jest wiele. Warto sięgać po nie zgodnie z przezna-
czeniem. Pamiętajmy także o ich mocnym odsączaniu z wody tuż 
po zakończonym myciu, jak i regularnym, najlepiej cotygodniowym 
wymienianiu na czystą. Nie czekajmy do momentu, aż gąbka będzie 
zużyta albo zacznie nieprzyjemnie pachnieć. Wymiana zmywaka 
sprawi, że użytkowanie będzie higieniczne, a w końcu korzystamy 
z nich właśnie po to, by utrzymać czystość. 

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

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

KONSULTACJE DIETETYCZNE
W GABINECIE ON-LINE

• konsultacje dietetyczne
• indywidualne zbilansowane jadłospisy
• dieta wegetariańska oraz wegańska
• dietoterapia nadwagi, otyłości i niedowagi
• wsparcie żywieniowe kobiet w ciąży oraz karmiących
• profilaktyka żywieniowa dzieci i młodzieży
• żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób
• analiza składu ciała metodą BIA
• edukacja żywieniowa

ul. Słoneczna 65, 32-098 Czajowice
dietetyk@zbilansowana.pl | tel. 575 505 720
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ZALEŻNOŚĆ
Zależność jest naturalnie wpisana w każdy rodzaj relacji. Im bliższa 
relacja, tym bardziej jesteśmy od siebie zależni. Nie chodzi tutaj o nie-
właściwą zależność, którą ja wolę nazywać formą uzależnienia. Zatem 
nie chodzi o to, że nie potrafimy bez siebie żyć i wydaje nam się, że nasze 
życie nie ma sensu bez tej drugiej ososby (jak to może być w związkach 
miłośnych na początku, w fazie zakochania). 
Nie chodzi o to, że musimy 
wiele rzeczy robić razem. Nie 
chodzi o to, żeby na siłę się 
do siebie upodabniać (bardzo 
często nieświadomie). Ani też 
o to, że mamy wspólnie od-
czuwać to samo. W zależności 
chodzi o to, że każde z nas jest 
suwerenną osobą, ale chcemy 
(powtarzam: chcemy, a nie 
musimy!) ze sobą być dostrze-
gając tego korzyści, ale i pewne 
utrudnienia z tego wynikające.  
Można by to skrócić do sfor-
mułowania, że w zdrowej za-
leżności, jest prawo wyboru. 
A w uzależnieniu od drugiego 
jest konieczność bycia ze sobą, 
bo nie potrafimy inaczej.
Jeśli w domu rodzinnym ro-
dzice nie dawali nam wolności, 
może wykształcić się w nas rys 
osobowości zależnej. Takie 
osoby nie wiedzą, kim są. Nie 
znają swoich własnych granic 
i z tego powodu mają również 
trudność rozpoznania, gdzie 
są granice drugiej osoby. Przy 
czym częściej pozwalają na 
przekraczanie swoich granic, 
niż przekraczają je u innych. 
Takie osoby boją się, że kiedy 
powiedzą to, co myślą, co czują, 
to wtedy zranią innych i to tak 
bardzo, że może dojść do ze-
rwania relacji. Choć prawda też 
bywa taka, że osobowości za-
leżne bardzo często po prostu 
nie wiedzą, czego chcą i co 

myślą. To nie znaczy, że nie 
myślą, ale że boją się nadać 
wa r tość swoim w łasny m 
osądom – wolą niejako „podpiąć 
się” pod opinie innych. 
Jest w tym pewien plus. Jeśli 
jesteśmy takim rzepem przy-
pięt ym do innego, to nie 
musimy brać odpowiedzial-
ności za własne działanie, 
emocje czy opinie. Zostajemy 
jak dzieci, które cały czas liczą 
na to, że rodzice wiedzą lepiej 
i mają większe prawa.
Pacjenci z osobowością za-
leżną bardzo często pochodzą 
z domów, gdzie nie dawano 
dzieciom prawa wyboru; prze-
kazywano, że zawsze najlepiej 
wie rodzic, a nawet wysyłano 
sygnały, że dziecko bez ro-
dzica nie da sobie rady. Oczy-
wiście niezdrowa zależność 
może się również wykształcić 
w wyniku jakiś traumatycznych 
wydarzeń.

W jaki sposób te osoby trafiają 
na terapię? Dość często z po-
wodów konfliktów w parze – 
partner zaczyna mieć dość ko-
lejnego dziecka w domu. Po-
wodem zgłoszenia może być 
również depresja, zaburzenia 
lękowe itp.
Nie da się stworzyć długo-
trwałej dobrej relacji, kiedy 
nie potrafimy w niej być part-
nerami. Każdy z nas czasami 
chce być dzieckiem: mieć prawo 
do zabawy, ale i troski ze strony 
drugiej osoby. Problem zaczyna 
się wtedy, gdy dzieckiem nie 
potrafimy przestać być. 

 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

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

PRACUJ Z ORIFLAME
ChciałamCięzaprosićdomojegozespołudoopcjibiznesowej.
CoproponujeCiOriflame i czymróżni się odpracyna etacie?
1. NiemaszSzefa -musisz samzaplanowaćpracę i realizować cele.
2.Niemasz sufitu finansowego -Twoje zarobki zależą odTwojego zaangażowania.
3.Masz 17wypłatw roku (co3 tygodnie) i dodatkowepremie za realizacje celi.
4. Za systematycznąpracęOriflamenagrodzi Cię zagranicznymiwyjazdami.
5. Za szybki rozwój dodatkowoPROGRAMSAMOCHODOWY.

Alemożesz też skorzystać zKARTYRABATOWEJ
i zamawiać taniej kosmetyki dla siebie i rodziny.

Zdecyduj co jestdlaCiebieważne.
Czy tańsze kosmetyki, czypotrzebujesz dorobić dowypłaty lub kieszonkowego, amoże
zaangażujesz się na cały etat i tak jak ja będziesz korzystać zwszystkichmożliwości?

Wiem jak to robić i chętnie się tymzTobąpodzielę.Wspólnie zaplanujemyTwoją pracę i celewzależności od tego, co
wybierzesz. PomogęCi na każdymetapieTwojego rozwoju.

Umówsię już dzisiaj na rozmowę lubdołącz domojego zespołu: https://pl.oriflame.com/business-opportunity

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

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Z OKAZJI DNIA KOBIET DLA KAŻDEJ PANI
ZABIEG RELAKSUJĄCY I 10% RABATU. ZAPRASZAM!

Kontakt

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!
SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

PODRÓŻE  
Z WYDAWNICTWEM POZNAŃSKIM
Szwajcaria. Podróż przez raj wymyślony. Agnieszka Kamińska
W naszych "Podróżach z Wydawnictwem Poznańskim" zachęcamy do 
podróży - tych "w realu" - bliższych i dalszych, ale także tych odbywanych 
w marzeniach, w zaciszu domowym, w wygodnym fotelu z filiżanką pysznej 
herbaty w dłoniach... Jak piszą autorzy wydawniczego cyklu: "... stworzy-
liśmy serię podróżniczą, w której dzielimy się osobistymi opowieściami 
o miejscach bliskich i dalekich. 
Wydajemy książki pełne 
l ok a l ny c h  s m a k ó w 
i niezapomnianych za-
pachów. Przybliżamy 
kulturę, język i historię 
danego kraju. Poruszamy 
tematy zaangażowane 
społecznie i politycznie, 
a jednocześnie poka-
zujemy codzienne życie 
mieszkańców oraz nie-
zwykłe miejsca, których 
nie znajdziecie w prze-
wodnikach. Chcemy 
pokazać Wam świat 
i pomóc odkryć jego fascy-
nującą różnorodność. Dzięki 
naszym książkom każdy dzień 
jest podróżą." 
W tym numerze prezentujemy 
i serdecznie polecamy książkę  
"Szwajcaria. Podróż przez raj 
wymyślony", z której dowiemy 
się m.in.:
• Dlaczego w szwajcarskich 

domach nie ma pralek?
• Co bardziej dzieli 

Szwajcarów, „rów polenty” 
czy „granica z ziemniaka”?

• Gdzie kupić świeże 
alpejskie powietrze na 
wynos?

Etykieta światowej prymuski 
przylgnęła do Szwajcar i i 
niczym przekonanie, że po 
alpejskich łąkach naprawdę 
hasają fioletowe krowy. Tu bez 
obaw można zostawić na ulicy 
niezapięty rower czy napić się 
wody prosto z ulicznej fon-
tanny. Kiedyś „szwajcarskość” 
reklamowała produkty wysokiej 
jakości, dziś to zbiór walorów, 

takich jak punktualność, in-
nowacy jność czy bezpie-
czeństwo. Ilość pozytywnych 
skojarzeń, jakie budzi Szwaj-
caria, nie dziwi, lecz warto je 
zweryfikować.
Autorka przemierza alpejskie 
szlaki, trasy kolejowe oraz wy-
brukowane uliczki helweckich 
miast. Odkrywa przed nami 
ten raj wymyślony; państwo, 
którego nie ma, choć według 
legendy zaczęło się… na łące..

O AUTORCE
Agnieszka Kamińska: słupszczanka, rocznik ’84, mieszka w Szwajcarii niemieckojęzycznej. 
Dziennikarka, socjolożka, publikowała w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, magazynie 
reporterskim „Non/fiction”. Autorka bloga I’m not Swiss. Kiedy nie pisze – czyta, pije kawę, chodzi 
po górach i tęskni za morzem.
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RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie mierzą się każdego dnia z wieloma barierami i trudnościami. Aby im 
podołać, potrzebują szeroko rozumianego wsparcia ze strony państwa, samorządu, organizacji pozarządowych. Na terenie gminy 
Krzeszowice działa wiele podmiotów oferujących pomoc właśnie tej grupie społecznej. Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo 
podjęło próbę integracji różnych środowisk zapraszając ich przedstawicieli do udziału w spotkaniu „Razem dla niepełnosprawnych”. 
Odbyło się ono 20 listopada ubiegłego roku w Misjonarskim 
Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach. Podczas 
wspólnej dyskusji poruszono wiele kwestii związanych ze szcze-
gólnymi potrzebami, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność, 
możliwościami niesienia pomocy, szansami na wspólne działanie. 
Uczestnicy mieli okazję szerzej poznać liderów grup lokalnych, 
ofertę ich organizacji, podzielić się spostrzeżeniami, pomysłami, 
doświadczeniami. 

Wśród kilku postulatów znalazła się propozycja stworzenia plat-
formy do wymiany informacji na temat potrzeb, akcji i działań 
podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych na terenie naszej 
gminy. Dlatego też założono na facebooku stronę „Razem dla 
niepełnosprawnych –  Krzeszowice”, której koordynatorami są 
rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Grupa jest otwarta za-
równo dla organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw, 
jak i prywatnych osób zainteresowanych tematyką współdziałania 
na rzecz niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu z dziedziny 
wolontariatu i było współfinansowane przez gminę Krzeszowice. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony 
czas i zaangażowanie we wspólną dyskusję. 

Koordynatorki projektu z ramienia Nieformalnej Grupy Wsparcia 
dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Supporto” 
działającej przy GOPS w Krzeszowicach

SPACER PRZEZ HISTORIĘ I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo w Krzeszowicach od lat aktywnie włącza się w działalność na rzecz osób z niepełnospraw-
nością i ich najbliższych przygotowując dla nich  bogatą ofertę dostosowaną do specjalnych potrzeb i możliwości tej grupy spo-
łecznej. We współpracy z Gminą Krzeszowice, która wspiera finansowo wszystkie projekty, co roku rodzice, opiekunowie i osoby 
z trudnościami rozwojowymi mają szansę na udział w różnych wydarzeniach z obszaru kultury. W 2022 roku  odbył się trzyetapowy 
„Spacer przez historię i zwyczaje świąteczne”.
Krzeszowice mogą poszczycić się długą, ciekawą 
i dobrze udokumentowaną historią pełną niezwykłych 
postaci, wydarzeń, miejsc. Dzięki działalności Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, udostęp-
niającego swoje zbiory zainteresowanym, kolejne po-
kolenia mają szansę zetknąć się ze śladami przeszłości, 
poznać dzieje miasta i okolic, prześledzić ich rozwój na 
przestrzeni wieków oraz sylwetki osób, które wpłynęły 
znacząco na charakter naszej małej ojczyzny. W listo-
padowe sobotnie popołudnie grupa Supporto oraz ich  
przyjaciele zostali oprowadzeni po Muzeum Ziemi 
Krzeszowickiej. Panie przewodniczki, Renata Wróbel 
i Grażyna Palczewska, wtajemniczały zwiedzających 
w historię naszej okolicy, prezentując ocalałe doku-
menty, pamiątki, zabytkowe eksponaty. Równocześnie 
snuła się opowieść o ludziach, którzy swoją działal-
nością kształtowali rzeczywistość i wizerunek tych te-
renów. Dzięki wrażliwości, cierpliwości i otwartości 
naszych przewodniczek można było dotknąć historii, 
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Kolejnym etapem projektu była grudniowa wizyta w nowoczesnej 
bibliotece w Krzeszowicach, która doskonale dostosowana jest 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podczas spaceru po 
kolejnych piętrach prezentowana była nie tylko szeroka oferta 
dla czytelników małych i dorosłych, ale także bogaty dział re-

gionaliów i wystawa „Tradycja Strojem Pielęgnowana” będąca 
uzupełnieniem wiedzy o dziejach naszej okolicy. Zwiedzający 
byli pod ogromnym wrażeniem sali kinowo-konferencyjnej oraz 
kącika multimedialnego dla dzieci. Nie zabrakło też wzruszeń, 
gdy wśród zawieszonych na ścianach obrazów z cytatami lite-
rackimi odnaleźliśmy fragment wiersza Marty Dąbkowskiej, 
zmarłej niedawno niepełnosprawnej krzeszowickiej poetki.

Zakończenie projektu miało miejsce 18 grudnia ubie-
głego roku podczas wspólnej wigilli grupy Supporto, 
licznego grona przyjaciół i osób wspierających jej dzia-
łalność. Odbyła się ona w Misjonarskim Ośrodku For-
macyjnym Vincentinum w Krzeszowicach. Na stołach 
królowały tradycyjne dania świąteczne, uczestnikom 
towarzyszyła rodzinna, ciepła i pełna wzruszenia at-
mosfera, a na koniec niespodziewanie pojawił się św. 
Mikołaj obdarowując wszystkich przybyłych słodkimi 
podarunkami.

Projekt „SPACER PRZEZ HISTORIĘ I ZWYCZAJE 
ŚWIĄTECZNE” dał wszystkim jego uczestnikom 
możliwość sięgnięcia do korzeni, lepszego poznania 
miejsc, które mijamy każdego dnia, rozbudzenia cieka-
wości i chęci pogłębienia wiedzy o mieście, w którym 
żyjemy.

Koordynatorki projektu z ramienia Nieformalnej Grupy Wsparcia 
dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Supporto” 
działającej przy GOPS w Krzeszowicach
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Północ-Południe # 16 m3 Sniegu :-)

Większe koła i prześwit, pancerne podwozie i zderzak jak pług skutecznie 
torował drogę przez niemałe i zamarznięte zaspy które napotykaliśmy. Jaz-
da przebiegała płynnie w zasadzie tylko w lasach, każda próba wyjazdu na 
otwartą przestrzeń kończyła się uwięzieniem samochodu w zaspie i koniecz-
nością odkopywania, podkopywania i holowania. 
Zmusiło nas to do zmodyfikowania zaplanowanej - widokowo bajecznej chy-
ba w tych warunkach - trasy, ale nie było innej opcji, wiele dróg stanowiło jed-
ną płaszczyznę z otaczającymi je polami, często prowadzące wąwozami lub 
na uskokach drogi były zawiane po pas zamarzniętym śniegiem i kompletnie 
nieprzejezdne. Po kilku próbach przebijania się i holowaniach do tyłu wycofa-
liśmy się aby wrócić w osłonięte drogi leśne. 
Jako wóz prowadzący wielokrotnie jechaliśmy na oślep, wiedząc tylko że dro-
ga jest mniej więcej gdzieś pod nami i absolutnie nie możemy się zatrzymać 
dopóki nie staniemy na twardym :-) Liny, wyciągarki, szpadle i trapy a przede 
wszystkim uczestnicy solidnie napracowali się by w kilku miejscach uwięziona 
kolumna mogła ruszyć dalej. 
Oczywiście nie zabrakło przerwy ogniskowo-regeneracyjnej, nie zabrakło 
kałuż, błota, i lekko technicznych odcinków a trasę zakończyliśmy w głę-
bokich a raczej za głębokich koleinach które uwięziły kilka samochodów :-) 
Bilans zysków i strat - rewelacyjny dzień vs stłuczona lampa, naderwany 
zderzak, rozbita szyba, wgniecione drzwi, przecięta felgą opona i złamany 
panhard, chyba tyle :-) 
Na zakończenie, po godzinie 19 wylądowaliśmy z jedną z załóg w zaprzyjaź-
nionym warsztacie żeby pomóc pospawać uszkodzenia, by mogli bezpiecznie 
wrócić do domu. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, do następnego! 
Film z tego i innych wyjazdów znajdziecie podlinkowane na naszym Face-

booku, razem z informacją o kolejnym wyjeździe  
- MUDNESS!!!! już 12 marca 2023 

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

Niedziela 5 lutego 2023 - to było coś, dla nas niezapomnianego. W końcu zima srogo dała nam popalić. Jako że od środy 
zamiennie padał deszcz ze śniegiem a w piątek wszystko zamarzło i zaczęła się regularna zima z zawiejami śnieżnymi i 
zaspami, wiedzieliśmy że w niedzielę może być ciężko. I tak właśnie było. Zaczęło się od awarii wozu prowadzącego, co 
finalnie chyba okazało się dla nas plusem bo jako prowadzący na ochotnika zgłosił się Łukasz w wyjątkowym Patrolu K160.

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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Ciepło, miękko i przytulnie. „Ubieramy” mieszkanie na chłodne dni
Kiedy wstajemy, jest jeszcze ciemno. Kiedy wychodzimy z pracy lub szkoły – już jest ciemno. I jeszcze to zimno, brr! Skoro zmie-
niamy garderobę na zimowe miesiące, „ubierzmy” odpowiednio do aury również nasze cztery kąty. Od razu zrobi się przyjemniej!
Zimową aurą ciepły płaszcz, czapka i szalik załatwiają sprawę, jeśli 
chodzi o nasz komfort cieplny poza domem. Ale co wtedy, gdy naj-
większym problemem staje się ten okropny moment, kiedy trzeba 
wyjść rano spod ciepłej kołdry, by iść do pracy czy szkoły? Odpo-
wiedź brzmi: zmiana garderoby. Tylko nie naszej – choć ciepłe swetry 
i skarpetki bardzo się o tej porze roku przydają – ale naszych wnętrz. 
Co to oznacza w praktyce? Już wyjaśniamy. 
– Wysokie rachunki za ogrzewanie to jedno, ale suche powietrze, 
które towarzyszy nam w sezonie grzewczym, nie działa na korzyść 
naszego zdrowia i urody. Elektryzujące się włosy, przesuszona skóra, 
ale też drapanie w gardle, kaszel, łzawiące oczy czy wysuszona ślu-
zówka nosowa, to mogą być skutki uboczne ciepłych kaloryferów czy 
piecyków. Oczywiście nie chodzi o to, by rezygnować z ogrzewania, 
ale warto „ubrać” swoje wnętrze na chłodne dni. Dzięki temu zy-
skamy przyjemną, przytulną aranżację, a kilka trików pomoże nam 
zatrzymać ciepło nie tylko w przenośni, ale i dosłownie! –  mówi 
dekoratorka wnętrz związana z siecią sklepów KiK.
Jak sprawić, by w naszych czterech kątach zrobiło się nieco cieplej bez 
podkręcania mocy grzania kaloryferów? Oto nasze porady:
1. Tekstylia to twoi sezonowi najlepsi przyjaciele.  – Okres zimowy 

to najlepszy czas na wykorzystanie w aranżacji różnego rodzaju 
tkanin. Warto wymienić poszewki na poduszkach albo nawet 
dołożyć kilka dodatkowych – docenimy to szczególnie podczas 

domowych seansów filmowych lub czytając książkę w wygodnej 
pozycji! Koc to prawdziwy must have – dobierzmy jego wielkość 
i grubość zgodnie z tym, na co mamy miejsce i co najlepiej 
sprawdza się u nas podczas zimowych wieczorów – tłumaczy 
ekspertka KiK.

2. Zasłony – im grubsze, tym lepsze! Zasłony z ciężkiego mate-
riału nie tylko doskonale wyciszają pomieszczenie, ale też są 
remedium na nieszczelne okna, przez które „ucieka” ciepło. 
Różnica po zaciągnięciu takich zasłon jest ogromna i odczuwalna 
natychmiast. Do tego natychmiast odmieniają wnętrze również 
wizualnie. – Jeśli marzymy o tapecie we wzory albo przemalo-
waniu ścian na intensywny kolor, warto zainwestować najpierw 
we wzorzyste czy kolorowe zasłony, które o wiele łatwiej i taniej 
w razie czego wymienić, jeśli uznamy jednak, że to nie dla nas 
– radzi dekoratorka związana z marką KiK.

3. Dywany, dywaniki i chodniczki. – Zimna podłoga, to ostatnie, 
z czym chcemy mieć do czynienia, kiedy wstajemy rano z łóżka, 
bawimy się z dzieckiem w salonie czy zmęczeni po całym dniu 
myjemy zęby w łazience – wyjaśnia ekspertka KiK. Dywany 
i tekstylia rozłożone na podłodze w najbardziej newralgicznych 
punktach nie tylko wypłyną na nasz komfort, ale pełnią funkcję 
swego rodzaju izolatora ciepła. Jeśli jednak jesteśmy w gronie 
właścicieli ogrzewania podłogowego i zimna podłoga nam nie-

straszna, możemy pomyśleć o zakupie dywanu lub chodniczka 
pod kątem dekoracyjnym – jest on bowiem świetnym dopeł-
nieniem zimowych aranżacji!

4. Dekoracje. – Koce, pledy i narzuty wszelkiego rodzaju faktycznie 
sprawią, że będzie nam cieplej, gdy się w nie owiniemy. Po-
duszki w miękkich poszewkach uprzyjemnią nam leniucho-
wanie w łóżku czy na kanapie, zaś sznury lampek, zapalone 
świece i rośliny ani nie podniosą temperatury w pokoju, ani nie 
zaizolują go w żaden sposób, a jednak również sprawią, że zrobi 
się cieplej – wizualnie. Nastrojowe, miękkie światło i trochę 
zieleni, to najprostszy przepis na przytulne wnętrze, w którym 
nawet najbardziej ponury dzień nie będzie nam straszny – pod-
powiada specjalistka sieci sklepów KiK.

Niektóre rozwiązania naprawdę pomagają utrzymać wyższą tempe-
raturę w pomieszczeniu, inne wywołają raczej efekt psychologiczny 
wrażenia, że w danym wnętrzu jest cieplej. Jednak wszystkie razem 
tworzą ciepłą, przytulną atmosferę, która poprawi nasz komfort i na-
strój w długie, ciemne i zimne dni. Jedyna wada tych rozwiązań to 
to, że z tak przytulnie „ubranego” na zimę domu jeszcze bardziej nie 
będzie chciało się nam wychodzić!

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.

dom 60 m kw plus stodoła w Rudnie,  
gm. Krzeszowice, do generalnego remontu,  

działka 34 a. Wszystkie media w domu,  
droga asfaltowa gminna.  

Cena: 400 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 budowla-
nym i zieleni nieurządzonej 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) 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  

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 okolicę.

 Cena: 349 tys. PLN.

dom o pow. 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 60 m kw plus stodoła w Rudnie, działka 34 a.  

Cena: 400 tys. PLN.
2. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a. Cena: 420 

tys. PLN.
3. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a.  

Cena: 750 tys. PLN.
4. Dom 150 m kw w Strzyżowicach, powiat Będzin,  

działka 74 a. Cena: 550 tys. PLN.
5. Mieszkanie 36 m kw w Chrzanowie. Cena: 215 tys. PLN.
6. Mieszkanie 60 m kw w Chrzanowie. Cena: 399 tys. PLN.
7. Mieszkanie 39 m kw w Będzinie. Cena: 159,9 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
8. Działka budowlana 20 a w Czernej. Cena: 140 tys. PLN.
9. Działka budowlana 40 a w Paczółtowicach. Cena: 349 tys. PLN.
10. Działka budowlana 12 a w Paczółtowicach. Cena: 149 tys. PLN.
11. Działka budowlana 34 w Rudnie. Cena: 400 tys. PLN.
12. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
13. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.

14. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
15. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
16. Działka budowlana 4 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.
17. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
18. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
19. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Cena: 125 tys. PLN.
20. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
22. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. Nowa cena: 

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

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

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

25. 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
26. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  

Cena: 580 tys zł.

27. 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. 

28. Działka usł-bud 15 a w Kochanowie. Cena: 430 tys. PLN.
29. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.
30. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
31. Dom 300 m kw lub połowa domu w gm. Krzeszowice.
32. Dom dla pracowników - 8-9 osób w Krzeszowicach.  

Cena 3 tys. PLN/m-c.
33. 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.

34. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

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

Zadbaj o warunki do efektywnego  
odpoczynku i ładuj życiowe baterie do pełna

Dom to miejsce, w którym szukamy wytchnienia po całym dniu wypełnionym różnymi zadaniami. Gdy jednak udaje nam się wy-
gospodarować kilka chwil dla siebie, nierzadko okazuje się, że odpoczynek nie przynosi nam oczekiwanego ukojenia. Przyczyną 
braku właściwej regeneracji naszego organizmu może być niska jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy.
Stres, liczne obowiązki zawodowe i prywatne – nasz organizm 
musi być utrzymywany w stałej gotowości, by sprostać wyzwaniom, 
z którymi przychodzi nam się mierzyć każdego dnia. Pomaga 
mu w tym codzienna regeneracja. Gdy zabraknie odpoczynku, 
czujemy się zmęczeni, pojawiają się problemy z koncentracją, je-
steśmy mniej wydajni i rozdrażnieni. Brak odpoczynku odbija się 
także na naszym ciele – odczuwamy bóle głowy, pleców, zmęczenie 
oczu, przesadnie napinają się różne partie mięśni, spada nasza od-
porność i stajemy się bardziej podatni na infekcje.

Niska jakość powietrza we wnętrzach
Warto zauważyć, że czas wolny niekoniecznie musi oznaczać, że 
nasz organizm regeneruje się we właściwy sposób. Trudno o efek-
tywny odpoczynek, gdy powietrze, którym oddychamy jest niskiej 
jakości. Tymczasem w pomieszczeniach, w których przebywamy 
coraz trudniej o warunki sprzyjające pełnej regeneracji organizmu. 
Kurz, pyłki roślin, alergeny, aerozole będące nośnikiem wirusów 
i bakterii… Już od dłuższego czasu Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) alarmuje, że powietrze w naszej sypialni czy salonie może 
być nawet kilka razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.

Zdrowe warunki do odpoczynku 
Każdy potrzebuje przestrzeni, w której będzie mógł się odprężyć 
i do pełna naładować życiowe baterie. Dobrą jakość powietrza 
w pomieszczeniach, a co się z tym wiąże sprzyjające warunki do 
odpoczynku możemy sobie zapewnić już na etapie wykańczania 
czy remontu wnętrz. Wystarczy, że zastosujemy odpowiednią masę 
szpachlową i farbę do malowania ścian. Wykorzystując unikalną 
technologię Baumit Ionit, możemy poprawić regulację wilgotności 
powietrza w pomieszczeniach i zredukować do 90% pyłków, 50% 
drobnego kurzu i do 60% aerozoli. 

Naturalne jony w akcji
Jak to możliwe? Farba Baumit 
IonitColor oddziaływując na 
cząsteczki wody zawarte w po-
wietrzu wytwarza naturalne jony 
ujemne. Ich najwyższe stężenia 
występują w przyrodzie, a w za-
mkniętych pomieszczeniach są 
one zazwyczaj bardzo niskie. 
Tymczasem jony te posiadają moc 
oczyszczania powietrza z zanie-
czyszczeń. To właśnie one spra-
wiają, że nasz organizm najlepiej 
regeneruje się w czasie górskich 
wędrówek, spacerów brzegiem 
morza czy leśnych eskapad, a po-
wietrze w tych miejscach jest wy-
jątkowo świeże i zdrowe. Dzięki produktom z serii Baumit Ionit 
podobne warunki możemy stworzyć sobie w domowym zaciszu. 
Oczyszczacz i regulator wilgotności powietrza w postaci funkcjo-
nalnej powłoki ściennej nie generuje hałasu jak zazwyczaj urzą-
dzenia elektryczne, nie wymaga podłączenia do prądu, a przy tym 
pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, dlatego odprę-
żenie i zdolność koncentracji przychodzą naturalnie. Co ważne, 
działanie farby IonitColor jest niezmienne w czasie – skuteczność 
jonizacji jest zawsze taka sama.
Warto również wspomnieć, że farba Baumit IonitColor występuje 
w specjalnie wyselekcjonowanej palecie 66 stonowanych kolorów, 
które sprzyjają koncentracji i wyciszeniu. Dodatkowo pozwalają 
odpocząć naszym oczom, co oznacza, że na kilku różnych po-

ziomach dba ona o dobre samopoczucie, w tym efektywny odpo-
czynek mieszkańców.
Nic nie zastąpi nam spacerów na świeżym powietrzu, w bezpo-
średniej bliskości przyrody, jednak wybierając odpowiednie ma-
teriały do wykończenia ścian możemy w mieszkaniu stworzyć po-
dobny klimat i każdego dnia, bez wychodzenia z domu, skutecznie 
regenerować swój organizm. 

 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.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

CHRZANÓW

TRZEBINIA

KRZESZOWICE

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Kosmiczne zajęcia w Szkole Podstawowej w Zabierzowie
24 marca 2023 roku o godzinie 15.00 w budynku przy ul. Kolejowej 15 odbędzie się pierwsza 
prelekcja astronomiczna „Co można zobaczyć na niebie w domowych warunkach, czyli gołym 
okiem, przez lornetkę i mały teleskop”.
Pan Łukasz Prażmak oraz Dyrektor Szkoły Beata Kęder bardzo serdecznie zapraszają wszystkich 
zainteresowanych uczniów klas od I do VIII szkół naszej gminy, rodziców, dziadków, mieszkańców 
Zabierzowa małych i dużych.
• Uczniów klas I-III zapraszamy z rodzicami/opiekunami,
• uczniów klas IV-VIII SP w Zabierzowie prosimy o przybycie z podpisaną pisemną zgodą rodziców/

opiekunów na udział w prelekcji (dostępna na stronie szkoły lub u pani A.Ochel),
• uczniów pozostałych szkół w gminie prosimy o przybycie z nauczycielami lub rodzicami/opie-

kunami.
Przewidywany czas spotkania 1h plus czas odpowiedzi na pytania do prelegenta.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Wszelkich informacji udziela pani Anna Ochel (anna.ochel@zspzabierzow.pl)

Tajemniczy Pokaz Specjalny w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Siódmy Kontynent"
Ile jesteśmy w stanie poświęcić w drodze do samodoskonalenia? Czy istnieje granica, której nie 
można przekroczyć? Na te, i wiele innych ważnych pytań, poszukamy odpowiedzi podczas Ta-
jemniczego Pokazu Filmowego w ramach najbliższego spotkania DKF "Siódmy Kontynent" .  Za-
praszamy do krzeszowickiej Biblioteki w piątek, 24 lutego, o godz. 18.00. Obejrzymy film, który 
trzyma w napięciu do ostatniej minuty i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. Dyskusję po filmie 
jak zawsze poprowadzi Urszula Honek. Wstęp na seans jest bezpłatny. Koniecznie bądźcie z nami!

Agnieszka Szczuka-Ciapała
www.ckiskrzeszowice.pl

DZIEŃ KOBIET Z IMPRESJĄ
8 marca 2023 roku o godz. 18:00 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do klubu Stara Kotłownia 
(MOKSiR Chrzanów) na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Na scenie pojawią się soliści Grupy Wokalnej Impresja pod 
kierunkiem Ireny Paprockiej.W programie koncertu światowe 
hity polskie i zagraniczne, o kobietach i nie tylko, ale przede 
wszystkim dla kobiet. Wstęp bezpłatny.

GRZEGORZ TURNAU [KONCERT]
19 marca 2023 r. o godz. 18:00 w sali teatralnej MOKSiR w Chrza-
nowie wystąpi wybitny polski wykonawca poezji śpiewanej 
Grzegorz Turnau.
„Znów wędrujemy Live” to podróż szlakiem wszystkich albumów 
Grzegorza, któremu towarzyszą od lat znakomici, wędrowni mu-
zykanci.
Można liczyć na niezapowiedzianych gości i nowe piosenki. 
Istotna jest jednak przede wszystkim okazja do spotkania z wo-
kalistą, kompozytorem i pianistą — Grzegorzem Turnauem — 
w jego — być może — najwyższej życiowej formie.

Andre Rieu w Dublinie - pokaz specjalny koncertu w kinie Sztuka w Chrzanowie
Zapraszamy na dwa pokazy specjalne koncertu 
“Andre Rieu w Dublinie” 24 i 26 lutego 2023 
roku o godz. 14.00 w kinie Sztuka w Chrzanowie. 
Bilety w cenie 35 zł do kupienia w kasie kina/
Informacji MOKSiR oraz online.
Ubóstwiany przez miłośników muzyki i widzów 
kinowych całego świata maestro zaprasza nas 
tym razem do Dublina. Zabierzmy więc do tej 
przepełnionej zielenią stolicy Irlandii swoich bli-
skich i przyjaciół – za pośrednictwem kinowej 
retransmisji!
Wszyscy doskonale pamiętamy wspaniały letni 
koncert z Maastricht „Niech znów nastaną szczę-
śliwe dni!”. Już podczas niego André Rieu zapo-
wiadał nam kinową podróż do Dublina. Dziś mówi 
jeszcze to: „Nowy Rok i karnawał to specjalny 
czas. Wraz z rodziną i przyjaciółmi z nadzieją 
patrzymy na nadchodzący rok. Mam nadzieję, że nasz dubliński koncert tylko utrzyma Was, ko-
chani widzowie kinowi, w optymistycznym nastroju. Zacznijmy rok 2023 pięknym walczykiem 
lub dwoma! Moja wspaniała Orkiestra Johanna Straussa i ja nie możemy się już doczekać, żeby 
»zobaczyć« się z Wami w kinach”.

www.moksir.chrzanow.pl
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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, 
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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

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

BASZA
Basza to urocza sunia. Łagodna, serdeczna do ludzi i innych psów. Uwielbia kontakt z czło-
wiekiem i zabawę z psami. Szybko odnajduje się w nowych sytuacjach. Dość aktywna, więc 
sprawdzi się jako kompan dłuższych wycieczek. Basza ma około 3 lata, waży 25 kg, jest przygo-
towana do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytu-
lisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.

WISIENKA
Dzielna mama 10 szczeniąt, która trafiła pod naszą opiekę 3 miesiące temu. Odchowała u nas 
dzieciaki, została przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, kastracja), a teraz rozgląda się 
za nowym domem. To miła, cicha, spokojna suczka. Wrażliwa i delikatna. W pierwszym kon-
takcie z obcym człowiekiem trochę ostrożna, ale po chwili się przekonuje. Nie ma problemów 
w kontaktach z innymi psami, reakcji na koty nie znamy. W stresujących ją sytuacjach szuka 
wsparcia u człowieka, przy którym czuje się bezpiecznie. Wisienka ma około 3-4 lata, wazy 10 
kg. Czeka na odpowiedziany dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii 
(okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.

GABRA
Gabra to cudowna z wyglądu i charakteru sunia. Serdecznie nastawiona do ludzi i innych psów. 
Delikatna, wrażliwa, mądra, człowieka potrzebuje jak powietrza. Prawdziwa przyjaciółka. Gabra 
ma około 9 lat, waży 40 kg, przeszła u nas zabieg kastracji, usunięcia dwóch listew mlecznych 
z guzkami i podanie kwasu hialuronowego do stawów biodrowych. Jest jak na swój wiek ak-
tywnym psem. Czeka na swoją rodzinę w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Ko-
lonii (okolice Krakowa). 
Tel. 783 553 197.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TEŻ ZWIERZAKI Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KOCIĘTA IPHONE I ISKRA
Rodzeństwo Iphone (chłopiec) i Iskra (dziewczynka). Kotki około 4-5 miesięcy. Są zaczipowane, 
zaszczepione, odrobaczone. Bez problemu załatwiają się do kuwety. Ekspresywne, żywe, 
uwielbiają wzajemne zabawy, z tego powodu adopcja wyłącznie razem lub do już posiadanego 
młodego kotka. Koty mogą zamieszkać wyłącznie w mieszkaniu, domu z zabezpieczeniem okien 
i drzwi jako niewychodzące. Obowiązuje procedura adopcyjna.
Kontakt w sprawie adopcji: 728 413 789 lub ostoja4lapy@gmail.com

MIKO
Miko - duży pies, z równie ogromnym sercem szuka swojego miejsca na ziemi. Nie-
stety jego noworoczna adopcja okazała się nieprzemyślanym kaprysem nieodpowie-
dzialnej osoby. Szukamy więc ponownie najlepszego domu na świecie. Miko ma 3 lata, 
jest w typie rasy doberman. Jego historia jest jak wiele związana z bezsensowną wojną 
na Ukrainie. Był samcem "hodowlanym", krył suki by jego właściciel mógł zarobić. 
Kiedy jeden z jego synów zastąpił go, Miko miał problem z hierarchią w stadzie. Pro-
blematyczny Miko okazał się zbędny i wylądował na ulicy. Zdezorientowany błąkał się 
w zimnie listopadowych dni, wystraszony, głodny i zmarznięty. Nasi zaprzyjaźnieni wo-
lontariusze z Lwowa znaleźli go i zabezpieczyli z braku miejsca w zepsutej ciężarówce, 
prosząc o pilną pomoc, bo noce były coraz chłodniejsze i Miko groziła śmierć z wychło-
dzenia. Tak trafił do nas.
Miko jest wielkim przytulakiem, który najbardziej ceni sobie miejsce na kanapie u boku 
swojego człowieka - nawet spacer nie jest tak atrakcyjny jak przytulas do człowieka. 
Bezproblemowo zostaje również na dłuźej sam w domu, na spacerach wymaga jeszcze 
trochę ogłady i pracy z posłuszeństwem, ale za smaczki i uwagę przewodnika jest 
bardzo skory do pracy. Miko uwielbia ludzi. Z psami wygląda to tak, że suki akceptuje 
i lubi, z samcami jest trochę gorzej, ale po ustaleniu hierarchii potrafi się dogadać. 
Zachowuje w domu czystość, jest wykastrowany, zdrowy, zaszczepiony, odrobaczony 
i zaczipowany. Miko przebywa w Krakowie. Obowiązuje procedura adopcyjna. Kontakt 
w sprawie adopcji: 728 413 789 lub ostoja4lapy@gmail.com
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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

KWATERY
PRACOWNICZE
Krzeszowice, Rudawa,

Zabierzów, Nawojowa Góra

POKOJE 2-5 OSOBOWE
DLA EKIP

PRACOWNICZYCH

Potrzebujesz noclegu
dla siebie lub grupy

pracowników?

Zadzwoń:

tel. 796-351-499

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


