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Ślub, a potem przyjęcie weselne — powinny być
niezapomniane dla gości, dla samych nowożeńców i to
w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zacznijmy od miejsca, do którego zaprosimy naszych gości.
Już na wstępie powinno urzekać widokiem i atmosferą.
Ktoś pomyśli o malowniczej Prowansji, romantycznej
Toskanii…? Proszę bardzo! Zapraszamy na jakże bliskie
Wzgórza Dylewskie, czyli do polskiej Toskanii. Jakby tego
było mało, ta nasza Toskania zaprasza konkretnie do
pałacu z XVIII wieku, który łącząc arystokratyczną tradycję
i luksus współczesnego relaksu — miejscem na wesele
jest po prostu wymarzonym…!
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Ale wesele to nie tylko miejsce. Muzyka, wymyślne
potrawy, atmosfera… Warto też gościom i sobie
zapewnić niezapomniane wrażenia i zorganizować
wesele z motywem lub kolorem przewodnim. Ja stawiam
chyba na eko-wesele lub na barwy słońca. A może
dodatkowe atrakcje? Choćby szachy w plenerze albo
wspomnienia z dzieciństwa, nie tylko nowożeńców… Nie
zapominajmy też o najmłodszych — oni też są naszymi
gośćmi i też powinni dobrze się bawić.
A na koniec zatańczmy w chmurach i niech noc weselna
trwa do białego rana…!
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Wesele w toskańskiej scenerii
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Dlaczego warto zatrudnić wedding plannera
Modne słodkości weselne
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Oczaruj swoich gości
Nowości Ślubne
Jak zaskoczyć gości
Piękna jak z bajki
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SCENERII PAŁACU
PACÓŁTOWO

ybór miejsca to jedna z najważniejszych
decyzji przy planowaniu ślubu i wesela.
Moment, w którym powiemy sobie i usłyszymy sakramentalne „tak", będziemy pamiętać do końca życia — każdy uśmiech,
każde słowo i melodię, powiew wiatru w
koronach drzew, zapach kwiatów... Dlatego warto zawalczyć o to, by dzień ten
był idealny, wyśniony. Obiecujemy, że w
Pałacu Pacółtowo zrobimy co w naszej
mocy, by tak właśnie było.
XVIII-wieczny pałac, położony w samym
sercu „polskiej Toskanii", czyli Wzgórz Dylewskich, zapiera dech w piersiach. Łączy
w sobie arystokratyczną tradycję i luksus
współczesnego relaksu. W bajkowej scenerii pałacowych ogrodów możliwe są
zaślubiny w plenerze. Wiedząc, jak ważny
to dzień dla zakochanych, podejmujemy nawet najbardziej niestandardowe wyzwania.
Każda panna młoda poczuje się u nas jak
prawdziwa księżniczka, a pan młody jak
książę na białym koniu.

Zapraszamy
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

www.palacpacoltowo.pl
tel. +48 609 554 010

620otbr
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SUBTELNA
ELEGANCJA
Minimalistyczne i proste fasony
sukien ślubnych to hit tego sezonu, a
wszystko za sprawą Meghan Markle.
Zamiast błysku , królować będą gładkie
materiały,delikatne koronki, dekolty
na plecach, nieoczywiste rękawy,
kombinezony i golfy. Skromność i klasa
niewątpliwie podkreślą sylwetkę każdej
panny młodej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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TRADYCYJNIE
I ODWAŻNIE
Pan młody aktualnie będzie miał z
czego wybierać . Czy zdecyduje się na
klasyczną elegancję stawiając na czerń,
szarość i granat, czy też dopasuje się tematycznie do wesela i postawi na kolor
lub wzór. W tym sezonie moda męska
oprócz odważnych kolorów proponuje
różnorodne wzory i desenie. Nawet
klasyczny garnitur udekorować będzie
można wyrazistym dodatkiem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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W tropikalnym
klimacie
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MOTYW PR
n
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Dla tych co mają dość stylu rustykalnego, czy
klasycznej elegancji , tropikalny motyw przewodni inspirowany ogrodem botanicznym spełni
oczekiwania młodej pary , stawiającej na naturę.
Dużo zieleni i egzotycznych odmian kwiatów,
bajecznie i kolorowo . Tropikalne klimat sprawdzi
się zarówno wiosną , jak i jesienią

Pust
ynia
W sezonie 2020 roku nie może zabraknąć dekoracji weselnych z wykorzystaniem suchych traw,
drewna, kamieni czy sukulentów. Ten nowy trend
pustynnej oazy bliski jest stylowi boho, w nowej,
romantycznej odsłonie

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Eko wesele
Trend na dodatki z recyklingu i natury to ukłon
w stronę przyszłości i dbałości o środowisko .
Drewniane akcenty, dekoracje z juty i słoików, w
tym ekologiczne menu z wykorzystaniem sezonowych produktów to zdecydowany motyw wesela
w stylu boho, czy vintage.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Minimalizm
Wesele w iście skandynawskim stylu, z wykorzystaniem prostoty i umiarkowania. Dominującym
kolorem jest biel , przełamana naturalnym elementem lub metalicznym akcentem. Minimalistyczny trend nie tylko wprowadza się w świat
dekoracji weselnych , ale także w stylizacji panny
młodej i pana młodego.
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DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ
WEDDING PLANNERA?

Z

aręczyliście się! Cieszysz się bardzo
i jak większość kobiet zapewne już
snujesz ślubne plany. Większość par
od razu po zaręczynach zabiera się
za planowanie uroczystości. Po pierwszej dawce
dużego entuzjazmu przychodzą rozterki – jaką salę
wybrać, zespół czy DJ, ile to będzie kosztować?
Wiecie, że to dzień, którego nie da się powtórzyć w
razie wpadki. Jak znaleźć dobrych podwykonawców i jak rozsądnie rozdysponować budżetem? Jeśli chcecie przejść przez przygotowania do ślubu w
spokojnej i bezstresowej atmosferze – zatrudnijcie
wedding plannera.
Koszty i decyzje
Zastanawiacie się pewnie czy nie lepiej zdecydować się na tańszy zespół albo salę, która oferuje
mniejszą stawkę za talerzyk. Organizujecie wesele
pierwszy raz w życiu (i zapewne ostatni) i macie pełne prawo tego nie wiedzieć. Tak samo, jak nie wiecie na jakie rzeczy w przytoczonych przykładach
zwrócić uwagę. Nie wiecie, że sala z talerzykiem za
150zł poprosi Was o mnóstwo innych opłat,a sala z
talerzykiem za 230zł będzie miała większość rzeczy
wliczonych i obsługę na wyższym poziomie. W Pol-

sce wciąż popularne jest podejście,
cie,
że konsultant ślubny to fanaberia.
ria.
Jak jednak chcecie rzetelniee i
mądrze przygotować weselee i
wydać nierzadko kilkadziesiąt czy
kilkaset tysięcy, jeśli nie macie w tej
kwestii doświadczenia?
Na czym polega nasza praca?
a?
Pary często mylnie sądzą, że nasza praca polega
wyłącznie na podsuwaniu pomysłów. Zapominają o
tym, że organizujemy kilka-kilkanaście wesel rocznie, bardzo dobrze znamy branżę ślubną, wiemy na
co uważać oraz jak mądrze dysponować budżetem
ślubnym. Proponujemy Wam sprawdzonych i rzetelnych podwykonawców, którzy nie zawiodą Was
tego dnia, nierzadko zasięgamy porad prawników
przy podpisywaniu umów, dbamy o interes Pary
Młodej i kreujemy pod Was całą wizję Waszego
wesela. W dniu ślubu dbamy o to, aby wszystko
przebiegało bez zakłóceń. Jesteśmy dyspozycyjni wtedy, kiedy inni kończą pracę – w końcu Wy
najczęściej macie czas późnymi wieczorami czy
w weekendy i dni wolne od pracy. Określiłabym tę
usługę jako concierge.

C konsultant
Czy
jest drogi?
Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie,
p
ponieważ
zarówno każda
pa jak i wesele są inne.
para
Do konsultant nie wrzuci
Dobry
Was do
d jednego worka z innymi
Was
parami o innych oczekiwaniach i nie
rzuci Wam przygotowanej kwoty. Poznajemy Was, rozmawiamy o Waszych oczekiwaniach i
efekcie jaki chcecie osiągnąć. Dzięki temu wiemy,
na czym się skupić. Po rozmowie czy spotkaniu
przygotowujemy dla Was bezpłatnie indywidualną
wycenę. Usługa specjalisty - dentysty, kosmetologa
czy fryzjera to często wydatek ok 150-200 złotych
za godzinę. Koszt wielomiesięcznej współpracy z
konsultantem jest w tym porównaniu nieduży.
Jeżeli zależy Wam na dobrze zaplanowanej uroczystości, spokoju i dobrze przygotowanym dniu
ślubu, to skorzystanie z usługi konsultanta ślubnego będzie mądrze zaplanowanym wydatkiem.

www.planmywedding.pl
tel. +48 606-80-70-88
4520GGGI-a

Lojesia – to Studio Projektowe,
w którym tworzymy m.in. papeterię ślubną.
Graﬁki są ręcznie malowane,
przy użyciu akwareli.
Zaproszenia są w pełni
personalizowane na podstawie
wyglądu Państwa Młodych
oraz innych szczegółów takich jak:
suknia, fryzura, garnitur, kompozycje
kwiatowe. Ogranicza nas wyłącznie
wyobraźnia.

Zmalujmy coś razem!
lojesia.maluje |

lojesia.maluje | +48 518 581 650 | www.lojesia.pl | Mrongowiusza 71/9, Mrągowo | e-mail: hello@lojesia.pl
4620gggi-A-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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MODNE

slodkosci
WESELNE

B

ardzo ważnym elementem przyjęcia weselnego jest tort i słodki poczęstunek. Aktualnie torty wpisują
wpisu
się w motyw przewodni wesela i w większości
większoś
arcydziełem
są istnym arcydziełe
Dzicukierniczym. Dz
siejsza para młoda
młod
zgodnie z obowiązująobowiązuj
cymi trendami, opróc
oprócz
tortu proponuje stoły
sto
ze słodko
słodkościami, które
któ
nie tylko cieci
szą oko swą
sw
ar t yst yczną
yczn
aranżacją, ale
a
przede wszystwszys
kim wyjątkowo
wyjątkow
smakują gościom
gościo
przyjęcia weseln
weselnego.

Jeśli marzy się Wam tort, którego smak
spełni wasze oczekiwania, a wygląd zaskoczy
swą oryginalnością, to artystyczna pracownia
cukiernicza Bella Love zrealizuje wyjątkowe
projekty słodkości weselnych, dostosowane do
Waszych preferencji.

TORTY
Torty ręcznie malowane, wykwintne zdobienia w postaci koronek, kwiatów czy ozdób
z jadalnego papieru i ręcznie robionych topperów — wszystko z wykorzystaniem naturalnych
smaków i wysokiej jakości używanych produktów. Modne kompozycje smakowe, zarówno te
klasyczne: z biszkoptem migdałowym, musem
twarogowym na białej czekoladzie i malinowej
galaretce, jak i te z owocowo-orzeźwiającą nutą,
takie kombinacje smakowe jak.: ciasto pomarańczowe z musem z rabarbaru i truskawkami,
ciasto pistacjowe z musem z limonki z nutą bazylii i malinami, ciasto lawendowe z musem z
cytryny i borówkami. Zdecydowanym faworytem
jest tort na biszkopcie orzechowym z musem
prosecco, galaretką z czarnej porzeczki z nutą
róży i truskawkami.

SŁODKI STÓŁ
Magia koloru i różnorodnych, kształtnych
słodkości składających się z wykwintnych mini
muffinek, mini bez, serniczków, tarteletek,
deserów w kubeczkach, makaroników, proﬁterolków, truﬂi, pralinek czy donatów. Efektu
dodadzą oryginalnie ozdobione lody na patyku
tzw. cake popsicles i cake pops czyli kolorowe
kulki na patyku.

Artystyczna Pracownia cukiernicza BELLA LOVE | Tel. 666 865 013 | www.bellalove.pl |

bellalove.olsztyn
3820OTBR-a

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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KOLORY PRZEWODNIE

2020

JEDNYM Z MOTYWÓW PRZEWODNICH KAŻDEGO WESELA JEST KOLOR.
ODPOWIEDNI DOBÓR PALETY BARW Z PEWNOŚCIĄ OCZARUJE I ZASKOCZY
GOŚCI. JAKIE KOLORY BĘDĄ MODNE W NADCHODZĄCYM ROKU?
PODPOWIADAMY JAKI DOBRAĆ MOTYW KOLORYSTYCZNY, BY WPROWADZIŁ
ODPOWIEDNI KLIMAT I SPEKTAKULARNY EFEKT TEGO WYJĄTKOWEGO DNIA.

W zgodzie
z nat
ura
Zielony to kolor przewodni wpisujący się w styl
ekologiczny, rustykalny czy vintage. Zestawiony
obok naturalnych barw ,elementów drewna, czy
złotych dodatków zaskoczy swą naturalnością i
stylizacją. Najmodniejszym odcieniem zielonego
w tym sezonie będzie: butelkowa zieleń, mięta,
naturalna zieleń, szara zieleń, oliwka i szmaragdowa zieleń

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Lawendowe Pole
Fiolet wiodący motyw kolorystyczny nadchodzącego roku. Purpura , wrzos i lawenda staną się
idealną bazą do weselnych dekoracji. Wrzosowe
i lawendowe odcienie odnajdą się w prowansalskim stylu. Idealny kolor na jesienno-zimowe
przyjęcia weselne. W duecie najbardziej sprawdza się z odcieniami szarości, zieleni i słonecznej
zółci Modne odcienie ﬁoletu podczas uroczystości
ślubnych: lawenda, wrzos, purpura, śliwka

Bordowa elegancja
Ciemna czerwień doda klasycznej elegancji weselnej uroczystości. Ponadczasowa oraz zmysłowa zawsze będzie mile widziana jako motyw przewodni w 2020 roku . Najbardziej pożądane będą
ciemne tonacje takie jak: bordo, rubin, burgund
czy wiśnia. Doskonale połączy się ze złotem, butelkową zielenią, granatem czy brudnym różem

Salon Ślubny
MAGDALENA
OLSZTYN
ul. Św. Wojciecha 3/3a
tel. 89 535 11 00
ELBLĄG
ul. Hetmańska 3E
tel. 55 22 11 220

www.magdalena.olsztyn.pl

e-mail: magdalena.suknie.slubne@gmail.com
2820gggi-A-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Jak w niebie
Niebieski kolor przewodni z domieszką szarości to kolejny kolor sezonu, który w zestawieniu
z pastelowymi odcieniami brudnego różu, głębokiego granatu, czy subtelnej żółci sprawi, że ten
wyjątkowy dzień bedzie przepełniony romantyzme. Modne odcienie niebieskiego: szary niebieski,
granat, pudrowy niebieski, lazur, kobalt

Sloneczne wesele
Żółty kolor to zdecydowanie najbardziej odważna i oryginalna propozycja nadchodzącego
trendu ślubnego. Zgaszony odcień żółtego stanie
się wiodącym kolorem roku. Na weselu sprawdzi
się wyrazista cytryna , jak i musztardowe odcienie. Idealny na wesela o tematyce ludowej, czy
letniej. Żółty sprawdzi się w duecie z odcieniami:
zieleni, szarości, granatów, czy lawendy. Słoneczny akcent z pewnością zapadnie w pamięci gości.
Modne odcienie koloru żółtego w stylizacjach
ślubnych: cytryna, kanarkowy żółty, słomkowy
żółty, musztardowy żółty,

Tylko 20-26 stycznia
kolekcja 2020
taniej o 500 zł

SALON U KASI
'RVWÚSQHGXĝHUR]PLDU\
:\SU]HGDĝVXNLHQRG]ï
6]F]HJöï\QD)DFHERRNX
3URVLP\RWHOHIRQLF]QH
XPDZLDQLHZL]\W

6DORQĂOXEQ\ķ8.DVLĵ
1LG]LFDSODF:ROQRĂFL,SLÚWURWHOOXE
ZZZVDORQLNXNDVLSO
95619niwn-a-G

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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MARZENIA O ROMANTYCZNYM
TAŃCU W CHMURACH MOGĄ SIĘ SPEŁNIĆ...

D

Oczaruj

ługo planowany ślub wymaga
maga
dopracowania wszelkich detali.
etali.
Przy organizacji tej uroczystości
stości
równie istotne jak strój, oprawa
prawa
muzyczna, wybór lokalu są dekoracje. Niepowtarzalną atmosferę stworzy także dekoracyjne
światło.
Warto zaufać profesjonalnej ﬁrmie, ponieważ
ciekawe światło pozwoli fotografowi na wykonanie niepowtarzalnych zdjęć a operatorowi kamery
na stworzenie pamiątkowego ﬁlmu. Oświetlenie
imprez dostosowane jest do charakteru każdego
miejsca oraz rodzaju organizowanego wydarzenia. SIM-NET SOUND & LIGHTS od około 5 lat
lat zajmuje się dekoracją świetlną imprez. Firma
jest specjalistą w tworzeniu niepowtarzalnego
klimatu podkreślającego charakter uroczystości,
czyniąc tak ważny dzień, naprawdę wyjątkowym.
W zależności od potrzeb ﬁrma Krzysztofa Tucholskiego może stworzyć intymny, dyskretny
nastrój lub dodać dynamiki wybranemu miejscu
podczas ceremonii ślubnej - wszystko zależy od
pomysłu Pary Młodej. Propozycji jest naprawdę
wiele, bo można wyeksponować i podkreślić
światłem dosłownie wszystko. Firma poleca:
oświetlenie statyczne lub dynamiczne ścian,
suﬁtów, elewacji, sceny, sali tanecznej, stołów
a nawet parkietów, które wykonywane jest
profesjonalnymi urządzeniami pracującymi w
nowoczesnej technologii LED. Kolorystyka sali
może być dobrana do tematu głównego imprezy

SWOICH GOŚCI
WESELNYCH

oraz wystroju sali. Jeśli natomiast wystrój sali
niekoniecznie odpowiada wymaganiom Młodej
Pary, a kolory ścian kłócą się z przyjętą koncepcją
dekoracji, dzięki oświetleniu można to zmienić.
Odpowiednio oświetlona sala odwróci uwagę od
niepożądanych jej cech.
Spełnienie marzeń o romantycznym tańcu w
chmurach jest także możliwe dzięki wytwornicy
dymu przypodłogowego, która wykorzystywana
jest głównie do produkcji dekoracyjnego dymu
podczas pierwszego tańca Młodej Pary. Dostępne
są także iluminacje kolorystyczne, zmieniające
się w czasie rzeczywistym, tak by jeszcze bardziej
podkreślić kluczowe momenty imprezy. Oświetlenie podkreśla wyjątkowy charakter sali, sceny
i nadaje jej jeszcze bardziej niepowtarzalnego
wyglądu, a wszystko po to by ten dzień był najpiękniejszy w życiu dla Młodej Pary i ich gości.
Nad prawidłową pracą oświetlenia przez cały
czas trwania imprezy czuwa technik oświetle-

nia. Kolejną nowością jest wprowadzenie do
pakietu usług wyrzutni ogni z maszyn SPARK
PRO, idealnie pasujących do pierwszego tańca.
Napis LOVE 4x1m na pewno urozmaici wystrój
N
Państwa uroczystości weselnej. Zaufało nam
już ponad 100 par młodych, działamy na terenie
całego województwa warmińsko-mazurskiego.
SIM-NET SOUND & LIGHTS
POLECA SIĘ NA: WESELA
W tym najważniejszym dniu Waszego życia
zapewnimy dyskretny, a zarazem efektowny
klimat Waszej uroczystości. Sprawimy, że każdy
z Waszych gości będzie wspominał ten dzień wyjątkowo.
EVENTY, GALE, JUBILEUSZE
Dzięki naszemu oświetleniu organizowana
przez Was uroczystość nabierze wyjątkowej rangi
i charakteru. Zaproszeni goście na nowo odkryją
urok zaadaptowanej przez nas przestrzeni.
STUDNIÓWKI, PÓŁMETKI, IMPREZY
Organizowaną uroczystość lub imprezę wzbogacimy o wyjątkowe efekty świetlne. Statyczne
lub dynamiczne oświetlenie zapewni doskonałą
zabawę wszystkim uczestnikom organizowanej imprezy.
BANKIETY, OSIEMNASTKI LUB KAŻDĄ
INNĄ IMPREZĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ
Oferta wraz z cennikiem i portfolio dostępna
jest na stronie www.oswietleniaimprez.pl
SIM-NET SOUND & LIGHTS
tel. 600 600 760
biuro@oswietleniaimprez.pl
Nasze realizacje #oswietleniaimprez
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MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Obecnie Pary Młode dalekie są
od wcielania w życie zasady „zastaw się, a postaw się”. Dla nich
ważniejsze jest doświadczanie niż
posiadanie. Coraz częściej szukają
pomysłów na intymne śluby poza
urzędem stanu cywilnego (np. w lesie, w górach, na małych wyspach),
planują małą plenerową ceremonię
lub wesele na tyłach swojego domu.

Now
ŚLU

KOLACJA
PRÓBNA
ZAMIAST
POPRAWIN
Próbna kolacja lub próba
generalna wesela to przyjęcie wyprawiane dzień przed
ślubem. To czas, kiedy goście z obu stron mogą się
poznać i zintegrować, aby
już w dzień wesela, po przełamaniu pierwszy lodów,
swobodnie się razem bawić. To również okazja, by
przywitać wszystkich gości
i porozmawiać w bardziej
kameralnej atmosferze.

CHWILA ODDECHU
Jeśli ślub ma się odbyć o wczesnej porze i nie chcemy o 22:00
na sali weselnej widzieć zmęczonych gości, warto zrobić przerwę.
Pomiędzy ślubem a weselem można się odświeżyć, przebrać, a
nawet wykonać mocniejszy makijaż. Późniejsze rozpoczęcie wesela
może być też idealną okazją, aby wykonać sesję ślubną.

KOLACJA PRÓBNA ZAMIAST POPRAWIN, SP
A MOŻE OBECNOŚĆ ZWIERZĄT? TRENDY ŚLUB
ALE PRZEDE WSZYSTKIM DO TEGO, BY JE
WŁASNE POTRZEBY. NAJGORĘTSZY TREND T
ODZWIERCIEDLAJĄCE WASZE OSOBOWO
PUŚCICIE WOD
ORYGINALNA
STREFA RELAKSU
Co zrobić, by zaproponować gościom coś więcej niż tylko wygodne
miejsca do siedzenia? Połączcie pozornie niepasujące do siebie style,
meble i dodatki. Styl królewski z rustykalnym? Retro w duecie z nowoczesnym trendami? Puśćcie wodze
fantazji. Ale uwaga: polecamy łączyć
dwa kontrastowe style, nie więcej. W
przeciwnym razie możemy uzyskać
efekt kiczu oraz wrażenie chaosu.

5720otbr-a-K
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ZWIERZĘTA NA ŚLUBIE
Psy, koty, króliki, papugi, a nawet
konie – wszyscy nasi pupile są mile
widziani! Fotograﬁe ślubne z naszymi zwierzakami to 100 proc. więcej
słodyczy oraz niezwykły klimat zdjęć.
Pamiętajcie jednak o ich komforcie
psychicznym i ﬁzycznym!

wosci
BNE

BUKIET
Z „WKŁADKĄ"

PEKTAKULARNA KUCHNIA MOLEKULARNA,
BNE 2020 ZACHĘCAJĄ DO EKSPERYMENTÓW,
ESZCZE BARDZIEJ WSŁUCHIWAĆ SIĘ WE
TO PERSONALIZACJA, CZYLI ŚLUB I WESELE
OŚCI, STYLE I ZAINTERESOWANIA. TO, CO?
DZE FANTAZJI?

Co zrobić by bukiet ślubny
był jedynym takim na świecie?
Uzupełnijcie gotową wiązankę
o wasze ulubione drobiazgi,
przedmioty sentymentalne, a
może nawet i talizmany. Mogą
to być zdjęcia waszych bliskich,
medaliony, biżuteria rodowa,
breloczki lub charmsy. Taki bukiet to prawdziwe dzieło sztuki
i niezwykle sentymentalny dodatek ślubny.

EKSPERYMENTY
KULINARNE
Wiejski stół z tradycyjnymi wędlinami to zdecydowanie must-have
wesela w sielskim klimacie, ale
bywa standardem, który nikogo już nie porwie. Sushi bary są
wciąż nowoczesną propozycją,
ale powoli ujarzmianą. Elegancką propozycją na pewno będą
stoły we francuskim stylu, pełne
desek wyśmienitych serów, bagietek, wędlin, owoców i warzyw oraz
oczywiście win.

Interaktywne stacje z jedzeniem zawsze wzbudzają pozytywne emocje.
Gotowanie na żywo podczas wesela może przybrać formę grilla, ale i przyrządzania hiszpańskiej paelli, włoskich past i amerykańskich burgerów. Nie
można pominąć spektakularnej kuchni molekularnej, która łączy kulinaria
ze sztuką i nauką.

KILKA TORTÓW
ZAMIAST JEDNEGO
Ryzykownym jest stwierdzenie, że na
pewno wszystkim posmakuje klasyczny tort
czekoladowy lub lekki z owocami. Kilka tortów weselnych zamiast jednego głównego
to gwarancja zaspokojenia gustów każdego
gościa. A przecież chcemy, żeby deser smakował każdemu, a nie tylko nam.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

CZERŃ I NEON?
Czerń nie musi się wyłącznie kojarzyć z żałobą i
smutkiem. W kontekście stylu symbolizuje klasykę,
ponadczasową elegancję i dostojność. Kiedy stworzymy tandem czerni ze złotem lub srebrem, możemy liczyć na efekt glamour. Fashionistów urzeknie
również połączenie z różowym złotem lub miedzią.
Jeżeli macie dość wszędzie przewijających się
bieli, naturalnej zieleni czy beżu, możecie postawić
na krzykliwy róż, jaskrawą limonkę, rażący oranż
lub bijącą po oczach żółć. Nastawcie się jednak,
że z takim wyborem tonacji będziecie musieli
zrezygnować z wesela w stylu rustykalnym,
boho czy retro.

O Nas
Gdy zapragniesz mieć wesele w otoczeniu
sielskich wiejskich klimatów, na pewno
traﬁsz do Osady Dębowo na Warmii.
My wtedy sprawimy, że Wasza uroczystość
będzie wyglądać tak jak sobie
to wymarzyliście i pamiętać ją będziecie
do końca świata. Drewniana Stodoła,
Stary Sad, Pomost nad stawem i Domek
dla Nowożeńców oczarują Was tak jak nas
czarują na co dzień.
Kasia i Artur
Kiersztanowo 31 | 11-320 Jeziorany
Kasia: + 48 604 066 186 | Artur: + 48 732 730 821
osadadebowo@gmail.com
www.osadadebowo.pl
Osada Dębowo Eko Agroturytyka
Wesele na Warmii

4220otbr-a-K
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www.michalrohde.pl
foto@michalrohde.pl
668 170 181
michalrohdephotography

InMotion Films
inmotionﬁlms.poland@gmail.com
796 669 784
inmotionﬁlms.poland

6520GGGI-a-K
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WESELE,
CZYLI JAK

Zaskoczyc
GOŚCI
WPRAWDZIE ZIMA JESZCZE TRZYMA, PRZYNAJMNIEJ W KALENDARZU, ALE TYLKO
PATRZEĆ, GDY Z KOŃCEM MARCA SEZON WESELNY ZACZNIE SIĘ NA DOBRE I POTRWA
DO PÓŹNEJ JESIENI. A PONIEWAŻ CORAZ WIĘCEJ PAR DECYDUJE SIĘ NA WESELE
POD CHMURKĄ — WARTO ZADBAĆ NIE TYLKO O JEDZENIE I MUZYKĘ…

O

rganizacja przyjęcia weselnego pod chmurką to trend,
który dziś zdaje się nie mieć
konkurencji. Ale też wyzwanie,
w porównaniu z którym rezerwacja daty i sali lub miejsca na wesele, a nawet
kolejne przymiarki i poprawki sukni ślubnej —
mogą okazać się ledwie fraszką…!
Sęk w tym, że nie samym jedzeniem i tańcem
goście weselni żyją i kiedy już znajdą się w plenerze i tzw. pięknych okolicznościach przyrody
— pragną skosztować także rozrywek intelektualno-ruchowych. No to młode pary dwoją
się i troją, by swoich gości rzucić na kolana,
zapewnić im nietuzinkową zabawę i sprawić,
by to właśnie ich przyjęcie weselne zostało w
pamięci na bardzo długo. Jeden sposób to z
pewnością ślub i wesele z motywem przewodnim, który sprawi, że wszystkie elementy będą

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

ze sobą idealnie współgrały i nadadzą całemu
przyjęciu harmonijnej spójności. Inne pary stawiają natomiast na zaskakiwanie swoich gości
atrakcjami: czekoladową fontanną, drink lub
shot barem albo stołem wiejskim.
Mnie jednak plenerowe wesele kojarzy się
przede wszystkim z grami i zabawami na świeżym powietrzu. Bez obaw — większość takich
atrakcji można zrealizować wypróbowana metodą zrób to sam lub do it yourself, jak kto woli,
a i budżet weselny też nie ucierpi.

POWRÓT DO DZIECIŃSTWA
Wystarczy rzutnik, slajdy i kawałek ściany, by
w oczach sporej liczby gości, a i samych nowożeńców pojawiła się łza wzruszenia. A taki pokaz
zdjęć z dzieciństwa panny i pana młodego — to
jest zawsze i wielka atrakcja, i powód do wielu

wspomnień, ale i do dobrej zabawy. Zwłaszcza,
że spora część widowni zna przecież przynajmniej jedną osobę z pary jeśli nawet nie od
urodzenia — to od zamierzchłej przeszłości.
Dlatego warto wybrać te zdjęcia z albumów, na
których prócz panny lub pana jest jak największa liczba osób, które dziś są weselnymi gośćmi. Pokaz zdjęć to atrakcja, która nie wymaga
dużych nakładów ﬁnansowych, a zaskoczenie
gwarantowane. Kto bardziej zaznajomiony z
komputerowymi sztuczkami — może równie
dobrze pokusić się o przygotowanie krótkiego
ﬁlmu z dzieciństwa nowożeńców.

PLANSZÓWKI XXL
Oczywiście, można gościom zorganizować plenerowe kręgle, berka, ringo, rzucanie do celu,
mini-golfa, bule i rzutki. Dla mnie jednak bardzo
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równie dobrze można na te ﬁgury, choćby drogą
losowania, wyznaczyć gości…
Zobaczyć wujka w charakterze skoczka szachowego albo ciotkę jako pionka warcabów,
który bije babcię — bezcenne…! No i niezapomniane, a przecież o to chodzi…

WESELE Z ARTYSTĄ
Prawdziwą nowością na weselach jest wynajęty rysownik, artysta-malarz, a konkretnie
karykaturzysta. Owszem, nie jest to rozrywka
tania, bo profesjonalista za 3-4 godziny pracy
prosi od 1000 do 1500 zł, ale taki nieco przerysowany portrecik poszczególnych gości lub
scen grupowych — to naprawdę miła pamiątka z
wesela. Gwarantuję, że niejeden gość umieści ją
potem w ramkach i powiesi na reprezentacyjnej
ścianie swojego domu.

MOTYLE
interesującym rozwiązaniem są tradycyjne gry
planszowe — szachy, warcaby, kółko i krzyżyk,
a nawet domino lub chińczyk, tyle że powiększone do plenerowych rozmiarów. Planszę do
poszczególnych gier można wynająć lub kupić,
ale i wykonać samodzielnie z tych większych
kafelków chodnikowych w dwóch kolorach. Co
do ﬁgur — można oczywiście kombinować z jakimiś ﬁgurkami, umownymi talerzykami — ale

Ta atrakcja to jest właściwie magia w postaci
czystej. Łapie się w bezpieczny sposób, najlepiej
z pomocą zaprzyjaźnionego entomologa, setki, a niechby i tysiące motyli i wypuszcza, gdy
tylko młodzi, już jako zaślubiona para, wyjdą z
kościoła. Wprawdzie trzeba się liczyć z kosztem
od 1500 zł w górę — ale efekt jest oszałamiający
zawsze i wszędzie, szczególnie przy dużej liczbie
motyli. Tyle że jak motyl — ulotny…
Magdalena Maria Bukowiecka

Zajmujemy się realizacją
zarówno zaproszeń jak
i dodatków takich jak winietki,
menu weselne,
plany stołów
czy księgi gości.

Zaproszenia ślubne Royal MF
tel. 514 915 709 | Szczytno | www.royalmf.pl/sklep
3420gggi-A-K
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PIĘKNA
jak zBAJKI
D

opiero co powiedziałaś „TAK”, a
termin uroczystości już jawi się
na horyzoncie? Przygotowania
do ślubu to niewątpliwie jeden z
najpiękniejszych okresów w terminarzu przyszłej panny młodej, choć intensywny i
niejednokrotnie wymagający wiele zaangażowania
i trudu, aby osiągnąć ten wymarzony cel – dzień
idealny.
Zaprzątnięte wybieraniem bukietów na stoły, koloru kokardek do zaproszeń czy upominków dla
gości, nie zapominajmy jednak o najważniejszej
ozdobie tej wyjątkowej uroczystości – pannie młodej. W dniu ślubu każda chce wyglądać idealnie.
Jednak aby osiągnąć perfekcyjny wygląd warto
zadbać o profesjonalną pielęgnację ciała i twarzy
z odpowiednim wyprzedzeniem, i to pod okiem specjalistów i przy pomocy indywidualnie dobranych
do potrzeb skóry zabiegów.
Salon kosmetyki i medycyny estetycznej
BELOVED BeautyPlace dzięki bogatej ofercie
szytych na miarę zabiegów estetycznych oraz
kadrze zaangażowanych specjalistów ds. piękna
pomoże Ci w zrealizowaniu marzenia o wyglądzie
jak z bajki.
BELOVED BeautyPlace oferuje najwyższej jakości kompleksową pielęgnację od stóp do głów
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. To pierwsze
takie miejsce na urodowej mapie Olsztyna i okolic
z tak bogatą propozycją zabiegów pielęgnacyjnych
i upiększających z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, takich jak: Harmony XL PRO,
Emerge, Zafﬁro, Storz, Maximus, Soprano Ice, Geneo, Accent Prime, Endermologie LPG Alliance,
SonoQueen oraz Plasma IQ.
Harmony XL PRO obsługuje różne typy zaawansowanych technologii laserowych i innych

Marka Kotańskiego 4 lokal B1.11
10-167 Olsztyn
tel. 664 464 404
kontakt@beloved.pl
/belovedbeautyplace
www.beloved.pl

źródeł światła. Urządzenie oferuje rozwiązanie na
większość problemów estetycznych i dermatologicznych. To wszechstronne narzędzie, które umożliwia łączenie różnych typów laserów i technologii
podczas jednej procedury zabiegowej, co zdecydowanie zwiększa skuteczność zabiegów oraz pozwala precyzyjnie dostosować dobór odpowiedniego
lasera do problemu pacjenta. Zależnie od wyboru
głowicy laserowej pracujemy nad poprawą jakości
skóry, redukcją blizn i rozstępów, usuwamy płytkie
i głębokie zmiany naczyniowe na twarzy i nogach,
likwidujemy przebarwienia a także możemy usunąć
niechciany tatuaż czy makijaż permanentny.
Emerge to laser frakcyjny nieablacyjny. Wykonuje resurfacing, stosując energię w postaci mikrowiązek światła, które w kontrolowany sposób
uszkadzają wybrane obszary naskórka i skóry właściwej. Naturalny proces gojenia się powoduje, że
uszkodzone komórki skóry zastępowane są przez
nową, zdrową tkankę. Efektem zabiegów jest odmłodzenie skóry, redukcja zmian pigmentowych,
redukcja zmarszczek, lifting skóry oraz redukcja
blizn i rozstępów.
Zafﬁro emituje promieniowanie podczerwone IR
o długości fali harmonizującej z cząstkami kolagenu. Stymuluje ﬁbroblasty do wytwarzania zupełnie
nowych włókien kolagenowych. Efektem zabiegów
jest ujędrnienie skóry, usunięcie zmarszczek, likwidacja obwisłej skóry, zwiększenie zawartości
kolagenu, podniesienie opadających policzków,
likwidacja bruzd wargowo-nosowych, poprawa
owalu twarzy, rzeźbienie kształtu ramion i ud czy
obkurczenie pociążowego brzuszka.
Storz działa bezpośrednio na komórki tłuszczowe, redukując ich objętość, a tym samym obwód
obszaru zabiegowego. Uelastycznia tkankę, dzięki czemu skóra staje się bardziej jędrna i napięta.
Efektem zabiegów jest redukcja cellulitu nawet
w najbardziej zaawansowanym stadium, redukcja
tkanki tłuszczowej, poprawa jędrności skóry, modelowanie sylwetki oraz drenaż limfatyczny.
Maximus podgrzewa skórę właściwą, skracając
włókna kolagenowe oraz stymulując produkcję nowych. Skutkiem tego jest natychmiastowa i długotrwała poprawa napięcia oraz zagęszczenia skóry.
Efektem zabiegów jest lifting skóry, redukcja tkanki
tłuszczowej, redukcja cellulitu, tonizacja mięśni
oraz wymodelowanie ciała i twarzy.
Soprano Ice to najbardziej kompleksowe i najskuteczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie w zakresie depilacji laserowej, dla wszystkich kolorów
włosów i fototypów skóry.
Geneo wykorzystuje biologiczne mechanizmy
organizmu, dając efekt odmłodzenia, dotlenienia
i rozjaśnienia skóry. W zależności od pożądanych
efektów i potrzeb skóry Geneo proponuje dwa rodzaje zabiegów: NeoRevive oraz NeoBright, których

efektem jest redukcja zmarszczek i ujędrnienie
skóry, zmniejszenie porów, poprawa gęstości i odżywienie skóry, rozświetlenie i promienny wygląd
skóry, naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry,
wyrównanie kolorytu, redukcja przebarwień.
Accent Prime to doskonałe rozwiązanie do
kształtowania ciała i twarzy. Urządzenie pozwala
trwale i bezboleśnie pozbyć się uporczywej tkanki
tłuszczowej z obszaru całego ciała, a także twarzy.
Daje wyjątkowe rezultaty w kształtowaniu pośladków, linii bioder i brzucha, a także skutecznie likwiduje problem „drugiego podbródka”.
Endermologie LPG Alliance to bezinwazyjna
i bezpieczna technika mechanicznej stymulacji
tkanki łącznej. Oddziałuje na ciało w trzech wymiarach: redukuje miejscowo zlokalizowaną i oporną
tkankę tłuszczową, wygładza cellulit oraz ujędrnia
skórę stymulując produkcję naturalnego kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego.
SonoQueen to najnowsza generacja technologii
HIFU. Precyzyjna i skoncentrowana wiązka fali ultradźwiękowej pozwala dotrzeć do 3 warstw – skóry
właściwej, tkanki tłuszczowej i powięzi mięśniowej,
wywołując tym samym punkty termicznej koagulacji. Rozpoczyna to proces dający efekt wielowymiarowego ujędrnienia. Dzięki temu uzyskujemy
spektakularny i trwały efekt napięcia aktywowany
w głębokiej warstwie skóry.
Plasma IQ jest prostym i bezpiecznym urządzeniem do bezinwazyjnego liftingu powiek, drobnych
zmarszczek i innych miejscowych zmian skórnych.
Wszystkie technologie działają w sposób całkowicie bezinwazyjny, są wysoce skuteczne oraz
dają szybkie efekty szyte na miarę. A oferowana
przez salon pełna pielęgnacja dłoni i stóp oraz
profesjonalna stylizacja rzęs metodą klasyczną
oraz objętościową będą kropką nad i dla osiągnięcia wymarzonego look’u w tym wyjątkowym dniu.

PIĘKNO Z INNOWACJI
5220otbr-A
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Atrakcje
NA WESELE
DLA NAJMŁODSZYCH

ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ ZAPROSIĆ NA SWOJE WESELE DZIECI? TERAZ MUSICIE
ZASTANOWIĆ SIĘ, JAK ZAGOSPODAROWAĆ IM CZAS, ABY SIĘ NIE NUDZIŁY, A
JEDNOCZEŚNIE DAŁY CHWILĘ NA ODPOCZYNEK I ZABAWĘ SWOIM OPIEKUNOM,
RODZICOM I DZIADKOM. JAKIE ATRAKCJE WARTO ZAPLANOWAĆ, ABY KAŻDY Z GOŚCI
MIŁO WSPOMINAŁ WASZE PRZYJĘCIE? PODPOWIADAMY.
ANIMATOR ZABAW
Profesjonalni animatorzy mają przygotowanych bardzo wiele atrakcji dla dzieci w każdym
wieku. Malowanie twarzy, wspólne zabawy na
świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne – to tylko kilka z wielu ciekawych propozycji.
Cena: od 300 zł / 2h animacji

FOTOBUDKA
To obecnie jedna z najpopularniejszych
atrakcji weselnych. Zdjęcia robią sobie w nich
zarówno dorośli, jak i dzieci. Często jednak to
maluchy godzinami okupują takie miejsca.
Same przebieranki i wybór zabawnych gadżetów to już dla nich atrakcja, a zdjęcie to kolejna
wspaniała pamiątka, którą chętnie pochwalą się
kolegom w klasie.
Cena: od 300 zł / 1h

JEDNORAZOWE APARATY
FOTOGRAFICZNE
Możecie kupić aparaty i ogłosić zabawę w małych fotografów, a nawet zapowiedzieć konkurs
na najlepsze zdjęcie z wesela. Dla tych, którzy
chcą mieć niespodziankę i standardowy format
zdjęć, warto zainwestować w jednorazowe aparaty fotograﬁczne z klasyczną kliszą, która wywołacie dopiero po weselu.
Cena: od 40 zł za aparat jednorazowy z
kliszą na ok 30 klatek
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KLAUN
Występy klaunów to jedne z najbardziej wyczekiwanych momentów przez dzieci. Dlaczego
by nie przenieść cyrkowego show na wesele?
Kolorowe stylizacje, komediowe pokazy, gagi,
odgrywane scenki czy elementy iluzji to tylko
niektóre z atrakcji, jakie oferują profesjonalne klauny.
Cena: od 200 zł / występ

DMUCHANE PLACE ZABAW
Dmuchane zjeżdżalnie, zamki, trampoliny, ba-

seny z piłeczkami lub na wodę z kulami zorbingowymi, to doskonały pomysł na rozrywkę dla
aktywnych dzieci. Pamiętajcie, że w przypadku
tak dynamicznych zabaw, dzieci muszą być pod
stałą kontrolą!
Cena: od 200 zł / 1h

MIM
Występy tych artystów wzbudzają emocje, a
w przypadku dzieci na weselu powinny to być
oczywiście lekkie, radosne i zabawne pokazy.
Wyrazista mowa ciała i możliwość odgadywa-
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nia niczym gra w kalambury to niespodzianka, którą
maluchy zapamiętają na długo.
Cena: od 200 zł / występ

KĄCIK PLASTYCZNY
Kolorowy kącik plastyczny jest wspaniałym pomysłem na dodatkową atrakcję weselną dla dzieciaków.
Duży stół przykryty ryzami papieru, ogromna ilość
kolorowych kredek, mazaków, a nawet farb, sprawi, że
dzieci będą zajęte przez kilka godzin.
Cena: od 200 zł

ILUZJONISTA
Jeżeli chcecie przenieść dzieci do świata czarów, zaskoczcie ich
pokazem iluzji. Z pewnością każdy znikający lub nagle pojawiający się
w niespodziewanych miejscach przedmiot czy sztuczki z kartami, będą
się kończyć wybuchem braw.
Cena: od 1000 zł / występ

TEMATYCZNE STACJE Z JEDZENIEM I NAPOJAMI
Oprócz dziecięcych dekoracji, taka strefa kulinarna powinna zaskoczyć
maluchy wyjątkowym menu. Mogą to być foodtrucki z fast foodami w
wersji light, candy bar, stacja z watą cukrową, pudełeczka z popcornem
w różnych wersjach smakowych lub lody tajskie.
Cena: zależna od cateringu

SKRĘCANIE BALONÓW
Profesjonaliści potraﬁą wyczarować balonowe dzieła sztuki na specjalne zamówienie każdego dziecka, ale mogą też stworzyć konkretne formy
wspólnie z dziećmi. Ta druga opcja z pewnością będzie dla pociech jeszcze
większym prezentem.
Cena: od 150 zł / 1h

KINO DLA DZIECI
Zaaranżowanie miejsca na małe kino dla dzieci to doskonały pomysł, aby
najmłodsi spędzili dłuższy czas spokojnie w jednym miejscu, oglądając
ulubioną bajkę czy animowany ﬁlm. Aby zapewnić dzieciom dodatkową
rozrywkę, zadbajcie o kinową nowość oraz o menu kinomaniaka.
Cena: zależna od rodzaju i aranżacji kina

TEATRZYK
Taki pokaz powinien mieć elementy bajki oraz dużą dozę humoru. Mogą
się w nim pojawić iluzjonista, mim, klaun, śpiewacy, instrumentaliści i inni
artyści, którzy specjalizują się w teatrze dziecięcym. Można też pomyśleć
o teatrzyku kukiełkowym, do którego dołączyć mogę i same dzieci.
Cena: od 200 zł za mały teatrzyk kukiełkowy z pacynkami, bez
aktora

PINIATA
Zabawa polega na strąceniu wiszącej kuli wypełnionej słodyczami.
Uczestniczy mają zakryte oczy i przy pomocy specjalnego kija starają
się zebrać jak najwięcej fantów. Piniata jest zazwyczaj bardzo kolorowa
i może przybierać różne formy: od ﬁgur geometrycznych i cyfr, przez bajkowe stwory, po paczki prezentów i cukierki.
Cena: od 30 zł za piniatę bez słodyczy
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NIEZALEŻNIE
OD TEGO, ILE KILOGRAMÓW
CHCESZ SCHUDNĄĆ
Z NAMI OSIĄGNIESZ
SWÓJ CEL!
Odwiedź nasz gabinet i
skorzystaj z BEZPŁATNEJ
konsultacji. Wspólnie ZREALIZUJEMY Twoje noworoczne postanowienia, oraz
spełnimy twoje marzenia
o pięknej sylwetce! Nasze
Studio przygotowuje również
przyszłe Panny Młode, aby w
najważniejszych dniu wyglądały olśniewająco! W ofercie
posiadamy kosmetyki i suplementy diety. Serdecznie
zapraszamy Was do naszego
Studio Figura Jaroty!

-5KG,
-10KG,
CZY -30KG

ZREALIZUJ
SWÓJ CEL
NA 2020

To będzie
NAJLEPSZY ROK
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WEŹ E-PIT W SWOJE RĘCE
I POMÓŻ ZWIERZAKOM!
eśli zależy nam, żeby nasz 1% podatku
traﬁł do pomagających zwierzętom w
Olsztynie, warto sprawdzić przygotowany przez urzędników e-PIT i samodzielnie wpisać nr KRS 0000355809.
Będziemy mieć pewność, że nasza pomoc traﬁ
do stowarzyszenia Zwierzyniec św. Franciszka
w Olsztynie.

J

Ci, którzy nie lubią rozliczać się z ﬁskusem,
mogą odetchnąć z ulgą: to już kolejny rok gdy
zrobią to za nas urzędnicy i udostępnią w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Ministerstwo
Finansów zapewnia, że jedynie dwa kliknięcia
wystarczą, żeby zaakceptować i zakończyć zeznanie podatkowe za 2019 rok. To oszczędność
energii i czasu. Ma być prosto, przejrzyście i
przyjaźnie. Platforma „Twój e-PIT” działa i jest
to prawdziwa rewolucja w podatkach.
tr
Warto jednak trzymać
rękę na pulsie
i sprawdzić, czy wszystko
w
jest tak, jak tego by-

śmy chcieli? Czy na pewno urzędnicy
uwzględnili to, że rok temu swój 1%
podatku przeznaczyliśmy na wybraną przez siebie organizację pożytku
publicznego (tzw. OPP) i czy nadal w
naszym zeznaniu podatkowym znajduje się numer KRS tej organizacji.
Jeśli rozliczamy się z ﬁskusem po
raz pierwszy, a zdecydowaliśmy się
pomóc i przekazać 1% swojego podatku
wybranej OPP, warto samodzielnie zadbać
o poprawne sporządzenie zeznania podatkowego i wpisać numer KRS wybranej organizacji w
odpowiednie pole w PIT-37 lub PIT-38. Nic to
nas nie kosztuje, a można wymiernie wspomóc
działalność np. społeczników, którzy na co dzień
zajmują się pomocą zwierzakom w Schronisku
dla Zwierząt w Olsztynie, m.in. ﬁnansując ich
często bardzo skomplikowane leczenie. Na pomoc stowarzyszenia Zwierzyniec św. Franciszka
w Olsztynie mogą także liczyć mieszkańcy mia-

sta, których po prostu nie stać na leczenie ich
czworonożnych przyjaciół. Środki na tę pomoc
pochodzą właśnie z 1%.
Wystarczy zapamiętać lub zapisać sobie nr
KRS 0000355809 i – wpisać go w tradycyjny
lub elektroniczny PIT-37 lub PIT-38.

ZWIERZAKI CZEKAJĄ
NA TWÓJ 1% — KRS 0000355809
pewnie jak co roku si
się nie zawiodą. Bo mi
wiodą
mieszkańcy naszego regionu chętnie
pomagają bezdomnym,
często schorowanym,
psom i kotom. Widać to
chociażby podczas wizyt
w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie. Każdego
dnia placówkę tę odwiedzają
wolontariusze i mieszkańcy.
Jednak pomocy potrzebują
też zwierzaki „z miasta” np. wolno
żyjące koty czy też zwierzęta, których
właścicieli nie stać na drogie leczenie. Często
realna pomoc rozbija się o pieniądze właśnie.
Dlatego teraz, w okresie rozliczeń podatkowych, warto pamiętać, że każdy z nas może w
bardzo realny sposób pomóc potrzebującym
zwierzętom. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wskaże organizację pożytku publicznego
(tzw. OPP), która taką pomocą się zajmuje. W ten
sposób przekaże 1% swojego podatku zamiast do
Skarbu Państwa właśnie wybranej organizacji,
która może przeznaczyć zebrane w ten sposób
środki tylko i wyłącznie na wybrane cele. Mamy
więc pewność, że środki te nie będą „przejedzone” a traﬁą do osób, które wiedzą jak skutecznie
pomóc potrzebującym.

I

Wizyta w olsztyńskim schronisku dla zwierząt
zawsze daje dużo do myślenia. Jest dowodem
na to, że nie każdy psiak czy kot miał na tyle

szczęścia, aby znaleźć odpowiedzialnego pana i przyjaciela.
Dziś zwierzęta te wymagają
podstawowej opieki i ludzkiego zainteresowania. A
co, jeśli któremuś z nich
przytraﬁ się jakaś poważna choroba? Podobnie jak
u ludzi, pojawiają się problemy ﬁnansowe.
- Budżet jakim dysponuje Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie nie
jest z gumy. To konkretna, stała kwota
pieniędzy, jaka musi wystarczyć przez cały rok
na wszystkie wydatki. Jak to w życiu bywa i tutaj
pojawiają się wyzwania i związane z nimi wydatki ponad miarę. Przykładem może być bardzo
specjalistyczna operacja i leczenie któregoś
z podopiecznych. Na co zwyczajnie
brakuje pieniędzy w budżecie
placówki – mówi Grzegorz
Gromadzki, Prezes stowarzyszenia Zwierzyniec Św.
Franciszka.
– Wówczas z pomocą
przychodzi Zwierzyniec,
który dysponując środkami z 1% może opłacić
potrzebne leczenie czy
specjalistyczną diagonostykę. Podobnie jest w przypadku
osób prywatnych, właścicieli

zwierząt, które mogą zgłosić wniosek i liczyć
na pomoc z naszej strony w takich sytuacjach
– dodaje.
Co roku na ﬁnansowanie leczenia zwierząt
przeznaczanych jest nawet 70.000 zł. Tylko
w 2019 roku było to prawie 80.000zł. To tylko
jedna z form udzielanej pomocy. 10 lat temu,
gdy grupa miłośników zwierząt, wolontariuszy,
tworzyła stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka, w samym tylko Schronisku lista potrzeb
była bardzo długa. Dlatego organizacja bardzo
szybko stała się organizacją pożytku publicznego i zaczęła zbierać środki w ramach akcji 1%.
To dzięki co roku prowadzonej akcji edukacyjnej i wpłatom udaje się zebrać pieniądze, które
są przeznaczane na leczenie zwierząt, zakupy
specjalistycznej karmy uzupełniającej leczenie
zwierzaków, a przede wszystkim na inwestycje.
Każdy z nas może przyłączyć
się do pomocy, realizowanej
przez Zwierzyniec Św. Franciszka i skupionych wokół
niego miłośników zwierząt.
Wystarczy tak niewiele,
bo tylko jeden procent. Co
ważne, pieniądze zostaną w
naszym regionie, a efekty jakie przyniosą, będą dotyczyły
przestrzeni w jakiej żyjemy, a
przede wszystkim naszych mniejszych braci.
199619otbr-a
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Wymarzone miejsce
na idealne wesele

Wesela Noclegi
Spotkania Integracje

Gwarantujemy dobrą i niezapomnianą zabawę w zacisznej i urokliwej
okolicy, otoczonej malowniczym krajobrazem.
Profesjonalna obsługa zadba o komfort i miłą atmosferę
oraz smaczne menu przyjęcia weselnego.
Å Dysponujemy 11 pokojami gościnnymi z pełnym wyposażeniem (łącznie z Wi-Fi)
Å Pokoje dla zakładów pracy, studentów zaocznych Å Wystawiamy faktury VAT

Posiadamy 2 sale:
Å duża do 130 osób Å sala kominkowa do 30 osób
Olsztyn, Gutkowo 9 | tel. 533 259 602, 510 953 166
www.kryst-tad.olsztyn.pl
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na zamówienie

Zapraszam do kontaktu Alicja Komarzewska, tel. 692 429 966, adres: Olsztyn, Jaroty
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PRACOWNIA
ZŁOTNICZA
Jacek Lewandowski
Obrączki ślubne
- 350 wzorów
Pierścionki zaręczynowe
ceny producenta
Olsztyn, Plac Jedności Słowiańskiej 1
C.H. Jakub, 1 piętro, stoisko 101
tel. 89 535 42 77, kom. 601 448 938
www.skupzlota.olsztyn.pl
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