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Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany,
Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)

Magia świąt dawniej i dziś
Czas Bożego Narodzenia ma swoją wyjątkową,
ukrytą symbolikę. I choć współcześnie staramy
się łączyć tradycję z nowoczesnością, szanując
piękne zwyczaje przodków, jesteśmy bardzo
otwarci na nowe elementy, wzbogacające ten
magiczny czas.
Po czym rozpoznać święta Bożego
Narodzenia? Przede wszystkim
po zapachu! W Wigilię i Święta
po całym domu roznosi się zapach
drożdżowych ciast, cytrusów, korzennych przypraw, czy maślano-mlecznych makówek. Dzięki nim
wracamy myślami do rodzinnych
spotkań sprzed lat. I dlatego tak

zależy nam, by każdego roku ta tradycja była kontynuowana.
Czym pachną święta?

Przed laty na świątecznym stole królowały żur grzybowy lub barszcz
oraz śledzie, podawane na przeróżne sposoby – w śmietanie, oleju,
lub marynowane, a także inne ryby,
przyrządzane z aromatycznymi przy-

SALON MEBLOWY
• narożniki
• meble
• materace • krzesła
• stoły
• łóżka
• dekoracje
• sofy
• wypoczynki
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

☎ 504 855 100

pon. - pt 9 00 - 17 00

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją
i magią Wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa płynące
z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt
oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

sob. 9 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA

KOMPRA

czytaj dalej na str. 2

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak ☎

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu
pojazdu do serwisu
RATY!
- autoryzowane naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

klimatyczny dom z osobnym garażem

w Miękini k. Krzeszowic,
Cena: 290 tys. PLN.

tel. 696 595 118

Sklep: ul. Legionów Polskich 8
Serwis: ul. Krakowska 22

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

BIURO RACHUNKOWE

Firma transportowo-usługowa
z Brzezia koło Zabierzowa

przyjmie do pracy:
1] monterów kontenerów budowlanych
2] kierowców samochodów ciężarowych
C+E (mile widziane HDS)
Praca na miejscu, pełny etat,
umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie.

tel. 32 754 56 70

Kontakt:
602-711-205 • biuro@podolski.com.pl

Ponad 22 lata doświadczenia

tom
Życzymy naszym Klien
i Współpracownikom
zdrowych i rodzinnych
nia
Świąt Bożego Narodze
iej
oraz szczęścia i wszelk
22
pomyślności w roku 20
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805

DO SPRZEDANIA

biuro@materialowka.pl

Liszki 552
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Magia świąt dawniej i dziś

prawami. Nie mogło zabraknąć także grochu z kapustą, ciast drożdżowych z orzechami oraz kompotu z suszu.

Dziś w wielu domach, w czasie wieczerzy wigilijnej, króluje aromat
karpia smażonego na klarowanym maśle oraz maku gotowanego
w tłustym mleku, który jest nieodłącznym składnikiem m.in. „makówek”. Dla sporej części z nas, pierwszym świątecznym, aromatycznym wspomnieniem z rodzinnego domu, jest zapach makowca
na cieście krucho-drożdżowym, którego przepis zamieszczamy pod
artykułem. Ci, którzy nie wyobrażają sobie, by tego wypieku mogło
zabraknąć na świątecznym stole, zwracają uwagę na jakość każdego
poszczególnego składnika. – O ile nie każdy ma dostęp do jaj „prosto
ze wsi”, o tyle dobrej jakości masło – które zdecydowanie wpływa na
walory smakowe ciasta - możemy dziś kupić w każdym sklepie. - zauważa Ewa Polińska z MSM Mońki.
Choinka – nieodłączny atrybut świąt

Najważniejszym symbolem Świąt jest choinka. Intensywny zapach
świerku lub jodły pobudza, orzeźwia i pozwala się zrelaksować.
Wiecznie zielone drzewa są symbolem trwałości i odporności na przemijanie. Kiedyś choinki przystrajane były dopiero w dzień Wigilii
Bożego Narodzenia. Na gałązkach wieszane były orzechy, owoce lub
korzenne pierniczki. Ubieranie choinki to jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych. Gwiazda, umieszczana na wierzchołku drzewka,
symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, którą podążali Trzej Królowie.
Czerwone i złote ozdoby symbolizują bogactwo i mają przyciągać
urodzaj w kolejnym roku.
Jaka Wigilia, taki cały rok!

Wigilia oznacza czuwanie. Dawniej wierzono, że to czas magiczny,
dlatego należało wystrzegać się wtedy wszelkich złych uczynków.
Wieczerza wigilijna stanowiła dar dla żywych i duchów, którzy mogli
nawiedzać domostwa pod postacią zwierząt lub zbłąkanych wędrowców.
Przy siadaniu do stołu należało najpierw dmuchnąć w stołek, aby przypadkowo nie usiąść na „niewidzialnym” gościu.
Dobór produktów, wykorzystywanych przy wigilijnych potrawach, nie
był przypadkowy. Na stole od zawsze gościły tzw. „dary ziemi”: zboża,
strączki, orzechy, grzyby czy warzywa korzeniowe, które w tradycji
ludowej stanowiły także rekwizyty różnych obrzędów zadusznych.
- Ich nieodłącznym towarzyszem był najlepszej jakości nabiał – tłuste
mleko i masło dodawane były zarówno do wypieków, jak i gotowanego
maku. – wylicza Ewa Polińska z MSM Mońki.
Jedną z ciekawszych świątecznych tradycji jest umieszczanie sianka
pod obrusem. Gospodarz zapewnia sobie w ten sposób pomyślność
na kolejny rok. Pozostali goście wykorzystują je do różnego rodzaju wróżb. Dawniej wierzono, że osoba, która wyciągnęła spod
obrusu zielone źdźbło, będzie cieszyła się dobrym zdrowiem,
a ten kto w ylosował źdźbło z kłosem, będzie żył w dostatku.

Grudzień – czas oczekiwania
Dla dzieci, czas przygotowań do świąt i oczekiwania na pierwszą wigilijną gwiazdkę, to czas wyjątkowy. Piękną, choć stosunkowo nową tradycją w polskich domach, są kalendarze adwentowe, które umilają czas
oczekiwania na pierwszy dzień świąt. Każdego dnia odsłania się jedno
okienko, za którym czeka drobna niespodzianka – słodycz, ozdoba lub
symboliczny prezent.

Wieczerza wigilijna składała się przed laty z nieparzystej, czyli szczęśliwej
liczby dań – w biedniejszych domach z trzech, a w bogatszych z dziewięciu posiłków. Dziś rządzi zasada 12 posiłków, upamiętniających liczbę
apostołów. Jeżeli chodzi o gości przy stole, od dawna panuje przesąd, że
nieparzysta liczba biesiadników oznacza dla jednego z nich nieszczęście.
Niemniej w Wigilię nikomu nie odmawiano gościny, stąd popularne do dziś
zostawianie jednego pustego miejsca przy stole dla zbłąkanego wędrowca.
Jedną z ciekawszych tradycji, które przyjęły się także w Polsce, są przedświąteczne kiermasze i jarmarki, podczas których można zaopatrzyć się
nie tylko w specjały, którymi będziemy częstować naszych gości podczas
Wigilii, ale także oryginalne podarunki dla najbliższych.
TRADYCYJNY MAKOWIEC
Ciasto krucho-drożdżowe:
•
•
•
•
•
•
•

40-50 dag mąki pszennej,
15 dag masła MSM Mońki,
5 dag drożdży,
3 łyżki kwaśnej śmietany,
2 czubate łyżki cukru pudru,
2 całe jaja + jedno żółtko,
szczypta soli.

Nadzienie:
• gotowa masa lub samodzielnie przygotowana od podstaw
z suchego maku.
Polewa:

• lukier z cukru pudru i soku z cytryny.
Wykonanie:

Do misy przesiewamy mąkę i stopniowo dodajemy roztopione i schłodzone masło. Dodajemy jajka, cukier, sól i drożdże rozrobione w trzech
łyżkach śmietany. Ciasto mieszamy do uzyskania jednolitej masy i rozwałkowujemy na kształt prostokąta. Na rozwałkowane ciasto nakładamy
masę makową i zawijamy w rulon, pamiętając by dokładnie zlepić obydwa
końce. Przekładamy do for-my wysmarowanej masłem i odkładamy na
godzinę do wyrośnięcia. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez
45-50 minut. Schłodzone ciasto lukrujemy z góry.
...........................................................................

Od Redakcji

Życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia, czasu dla bliskich i siebie samych,
zdrowia, miłości i zrozumienia. I aby ten świąteczny nastrój,
kiedy wszystko staje lepsze i piękniejsze, pozostał z nami na kolejny rok!

3 zasady zakupu świątecznych prezentów
Przedświąteczne zakupowe szaleństwo wkracza w decydującą fazę. Przedsiębiorcy szykują się na rekordowe zyski, a konsumenci dokładają wszelkich starań, by wybrane prezenty wywołały uśmiech na
twarzach obdarowanych. Dlatego podczas dokonywania i odbioru zakupów warto pamiętać o trzech
zasadach, dzięki którym zainwestowane pieniądze przyniosą wszystkim satysfakcję z prezentu – nawet,
jeśli początkowo okaże się on nietrafiony.
Nie tylko najmłodsi niecierpliwie oczekują końca wigilijnej kolacji. Niemal każdy po zakończeniu świątecznego posiłku z radością spogląda w stronę choinki, spod której wyłaniają się prezenty. Zanim jednak się tam znajdą, Święty Mikołaj, aniołek
lub inny obdarowujący powinien zadbać o kilka kwestii. Kiedy
i w jaki sposób to zrobić?
1. Zwroty i wymiana zakupów stacjonarnych:
tylko, gdy przewidziane przez sprzedawcę

Zły rozmiar ubrania. Nieodpowiedni kolor urządzenia. Powielenie tego, co obdarowany już posiada. Powodów do zwrotu nietrafionego prezentu może być wiele, ale co do zasady, w sklepach
stacjonarnych możliwości zwrotów bądź wymiany nie ma. –
Przepisy nie przewidują takich opcji, jeśli towar jest pełnowartościowy, a więc zgodny z umową i pozbawiony wad. Oczywiście
przedsiębiorcy mogą taką praktykę prowadzić, mając wtedy
jednak swobodę w ustalaniu zasad zwrotów i wymian. Dlatego
podczas zakupu prezentów sprawdźmy warunki ewentualnego
zwrotu, który na przykład może być uzależniony od przedstawienia paragonu i wymogu zwrotu pieniędzy wyłącznie na kartę
podarunkową – wyjaśnia Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia
Ochrony Konsumentów „Aquila”.
Podczas zakupów w sklepach stacjonarnych warto też pamiętać
o tym, że konsument ma prawo kupić towar za cenę przedstawioną na metce lub w innym miejscu wskazującym, że dotyczy ona danego produktu. Choć wydaje się to oczywistością,
w przedświątecznym zamieszaniu nierzadko zdarza się, że cena
widoczna dla konsumenta nie zgadza się z tą w systemie, ujawnianą przy kasie. – Przedsiębiorca nie może się wtedy tłumaczyć
tym, że np. pracownik źle nakleił lub zapomniał zdjąć cenę.
Za wprowadzanie konsumentów w błąd co do ceny, Inspekcja
Handlowe może nałożyć na sprzedawcę karę do 40 tys. zł –
podkreśla Małgorzata Miś.
2. Zakupy internetowe:
14 dni na zwrot, uwaga na uszkodzone paczki

Stale rosnąca popularność zakupów internetowych powoduje,
że również Święty Mikołaj coraz częściej wybiera tę metodę,
by zaopatrywać się w prezenty. W przypadku takich umów zawieranych na odległość, konsument ma 14 dni kalendarzowych
na zwrot przesyłki od dnia jej odebrania, bez konieczności podawania powodu zwrotu. Jeśli więc o nietrafionym prezencie
dowiemy się już 24 grudnia wieczorem, a pierwszym dniem,
kiedy realnie możemy odesłać paczkę będzie 27 grudnia, do
odesłania zakwalifikują się paczki, które zostały odebrane przez
obdarowującego 13 grudnia i później. – Warto dodać, że konsument może odstąpić od umowy jeszcze zanim otrzyma przesyłkę. Wtedy jednak musi na swój koszt odesłać towar – zauważa
Małgorzata Miś.

Jednym z kluczowych etapów udanych zakupów przez Internet
jest odbiór paczki. Dlatego, gdy opakowanie z zewnątrz jest
uszkodzone, przesyłki najlepiej nie przyjmować lub przyjąć, ale
obowiązkowo otworzyć przy kurierze i sprawdzić stan zawartości – jeśli jest uszkodzona koniecznie trzeba od razu spisać
protokół szkody. Jeśli paczka z zewnątrz nie jest uszkodzona,
kurier nie musi czekać na jej otwarcie. Wtedy mamy jednak 7
dni na sprawdzenie przesyłki i jeśli jej zawartość jest uszkodzona
– skontaktowanie się z kurierem, by przyjechał i spisał protokół szkody. – Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi należy
zaś kierować do sprzedającego, bo to z nim konsument zawarł
umowę i to on odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący
otrzyma daną rzecz. Nawet więc, jeśli do uszkodzenia doszło
z winy profesjonalnego przewoźnika, odpowiedzialność wobec
konsumenta ponosi sprzedający – wyjaśnia Małgorzata Miś.

padku zakupu dokonanego
w Internecie mamy natomiast 14 dni na odstąpienie
od umow y. Niestet y nie
ma regulacji, które umożl iw ia łyby konsumentom
przedłużenie ważności tego
typu upominków, ewentualność taka będzie więc jedynie wyrazem dobrej woli
sprzedawcy.

– Przedsiębiorcy oferują
w iele moż l iwości w ygodnego zakupu prezentów
i dopasowywania ich do potrzeb obdarowanych. Zawierając transakcję warto
zatem pamiętać zarówno
o uprawnieniach, jakie mają w związku z tym konsumenci, jak
i o obowiązkach czy ograniczeniach. Zachowywanie dowodów
zakupu oraz kontrola zgodności towaru bądź usługi z opisem
zawartym w ofercie i umowie to podstawowe zabezpieczenia na
wypadek, gdyby prezent okazał się nieodpowiedni bądź wadliwy.
Im bardziej odpowiedzialny i zorientowany w przepisach Święty
Mikołaj, tym większa szansa, że uda mu się skutecznie uszczęśliwić grzecznych obdarowanych – podsumowuje z uśmiechem
Małgorzata Miś.

3. Vouchery i karty podarunkowe:
nie ma zwrotów, pilnuj terminu

Popularną formą prezentów są w ostatnich latach różnego rodzaju vouchery i karty podarunkowe na zakup towarów bądź
usług. Korzystanie z nich jest jednak okupione pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim voucherów i kart podarunkowych,
nabytych w sklepach stacjonarnych, nie można zwracać. W przy-

v www.prawo-konsumenckie.pl
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Przedsiębiorca z PO WERem!

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB:

P.H.U. TERMO-GAZ A. Sęk Spółka Jawna
32-065 Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

• W wieku od 18 do 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku
w wyniku pandemii COVID-19.
• Zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatów: bocheńskim, krakowskim,
miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim, lub na terenie miasta Kraków.
• Pozostających bez pracy – osoby bierne zawodowo
lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.
• Zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
•
•
•
•

Pięknych, rodzinnych,

Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie eksperta przed rozpoczęciem działalności.
Dotacja na rozpoczęcie działalności – 23 050,00 zł.
Wsparcie pomostowe finansowe dla nowych przedsiębiorców – 1200,00 zł przez maks. 6 mies.

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel. 33 847 54 75 • przedsiębiorcazpowerem@szih.pl • www.pzp.szih.pl

zdrow
owyych i spokoj
ojnnych
Świąt Bożego Nar
aroodzenia

Chętnych zapraszamy
do kontaktu pod
numerem telefonu

oraaz szczęścia i wszelkiej
or
pom
omyyślności w roku 2022

793 313 226
Firma Okno-Projekt
w związku z prężnym rozwojem
poszukuje pracownika na stanowisko

montażysta stolarki
okiennej i drzwiowej
CENTRUM GRZEWCZE, instalacje wod.-kan.-gaz-c.o.
Program Czyste Powietrze
SKLEP CZYNNY: pon. - pt: 7.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00
Zapraszamy!

Wymagane prawo jazdy kategorii B.
Poszukujemy również ekipy montażowej
do stałej współpracy na montaż stolarki
okiennej i drzwi.

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

okiej
arodzenia oraz szer
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i bezpiecznej drogi

„4x4” inteligentny system rozpoznania napędu
Badania wszystkich typów pojazdów
Geometria zawieszenia
Naprawa pojazdów
Wkrótce serwis tachografów cyfrowych
Wkrótce do wynajęcia powierzchnia
reklamowa na telebimie.
www.ektrans.pl
Rudawa

EKTRANS

Krzeszowice
Terpap Papier
Este Color

79

Kraków
79

Hotel
MULTILAK
Mieszalnia farb i restauracja
“KOCHANÓW”
i tynków

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KOCHANÓW

ul. Lubomirskich 18, DK 79 • tel. 725 612 555 • e-mail: oskp@ektrans.pl
Godziny otwarcia: Pn - Pt: 7:00 - 21:00 • Sb: 7:00 - 14:00
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

„MAGICZNE ŹRÓDŁO”
Dawno, dawno temu w wiosce o nazwie Filipowice znajdowała się ogromna góra. Góra ta
skrywała tajemniczy tunel, który mógł przejść
człowiek o szlachetnym sercu. Tunel ten był wyjątkowy, ponieważ na końcu niego znajdowało
się źródło z wodą, która miała moc uzdrawiania.
Wie lu lud z i prób ow a ło
przejść przez tunel lecz na
próżno, ponieważ ich serca
nie były czyste. Pewnego
razu chłopiec o imieniu Staś,
pochodzący z ubogiej rodziny, postanowił odnaleźć
i pokonać tunel. Zależało
mu bardzo, gdyż jego matka
była ciężko chora, a nie miał
nikogo oprócz niej.

Wy r usz y ł w d rog ę i po
kilku dniach odnalazł górę.
Chłopcu udało się dostać do
magicznego źródła i nabrać
do pojemnika wody. Powróciwszy do domu dał swojej
matce wypić wodę i po chwili
wróciła do zdrowia.
Do tej pory w wiosce Filipowice ludzie opowiadają legendę o magicznym źródle

Link Ch. : Bez winy
Sierżant Kate Linville podróżuje pociągiem do
Yorku, gdy nagle zdjęta paniką współpasażerka
prosi ją o pomoc: prześladuje ją obcy mężczyzna.
Pada kilka strzałów, kobiety w ostatniej chwili
salwują się ucieczką. Wkrótce potem dochodzi
do ataku na młodą kobietę w pobliżu Scarborough.
Kate Linville desperacko szuka powiązań między
obiema ofiarami. Czas nagli, gdyż sprawca nie daje
za wygraną. W końcu sama Kate wpada w najgroźniejszą pułapkę swojego dotychczasowego życia.

Braun D. : Historia pewnego morderstwa

znajdując y m się w gór z e
i chłopcu o szlachetnym sercu.
v Filip Pławny, kl. III b
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018

Rokita Z. :
Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku
Śląsk. Słysząc to słowo, każdy ma jakieś skojarzenia.
Niemal automatycznie myślimy: węgiel i kopalnie.
Śląsk kojarzymy także z górnikami i słynnymi górniczymi osiedlami. Dodajemy do tego jeszcze
specyficzny język i oto mamy nasze wyobrażenie
o Śląsku. Prawda jest jednak nieco bardziej złożona.

Ziemkiewicz R.A. : Strollowana rewolucja

Orłowscy z córką Izą i jej mężem Johanem przyjeżdżają do włoskiego kurortu Madonna di Campiglio.
Ku zaskoczeniu wszystkich w hotelu przebywa
również dawna kochanka Johana, Camilla Vogel,
która wkrótce z powodu koronawirusa umiera. Po
czasie okazuje się, że przyczyną śmierci Camilli nie
był koronawirus – kobieta została zamordowana.
Nie ulega wątpliwości, że sprawcą musi być jeden
z gości spędzających ferie w hotelu Stella.

W "Strollowanej rewolucji" autor stawia niepokojącą diagnozę współczesnych społeczeństw
Zachodu. Spogląda na nurty przemian społecznych
w kategoriach filozoficznych i moralnych, dostrzegając degrengoladę na szeroką skalę, upadek
postaw, charakterów i poczucia odpowiedzialności.

Bichalska A. : Kufer tajemnic

Brigh P. :
Nowe przygody Kubusia Puchatka

Magdalena odkrywa na strychu zakurzony i zapomniany kufer. W środku znajduje list od dawno
zmarłej matki. Okazuje się, że kufer niegdyś należał
do Stefanii - młodej kobiety, która zaginęła 1937
roku i nigdy jej nie odnaleziono. O samej Stefanii
nie wiadomo prawie nic. Kim tak naprawdę była
tajemnicza kobieta?

Oficjalna kontynuacja klasycznych opowiadań A.A.
Milne’a autorstwa najlepszych współczesnych pisarzy dla dzieci z nowymi pięknymi ilustracjami
i w znakomitym tłumaczeniu Michała Rusinka.

v obraz namalowała

Ida Szklarczyk

DO SPRZEDANIA
dom w Paczółtowicach

o pow. ok. 120 m kw w zabudowie bliźniaczej
wraz ze stodołą ok. 60 m kw
na działce 10 a.
Cena: 225 tys. PLN.

Pietrzykowski T. :
Mistrz. Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski
„MISTRZ” PRZYWRACA PAMIĘĆ O LEGENDARNYM
POLSKIM BOKSERZE, MISTRZU WSZECH WAG AUSCHWITZ. Książka powstała na podstawie odnalezionych i wcześniej niepublikowanych rękopisów
pięściarza Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego.
Przygotowała ją i okrasiła osobistymi wspomnieniami jego córka Eleonora Szafran.

Butschkow R. :
Mam przyjaciela trenera piłki nożnej
Trener piłki nożnej jest świetnym fachowcem,
zwłaszcza że kiedyś sam grał na boisku. Na czym
polega trening, po co jest rozgrzewka, co to jest
drybling, kiedy trzeba włożyć buty z korkami?
Wkrótce drużynę czeka mecz pucharowy. Trener
omawia z zawodnikami założenia taktyczne,
a potem, w przerwie meczu – udziela ostatnich
wskazówek. Wygrany mecz to wielka radość dla
zawodników i trenera.

tel. 696 595 118

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE
Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy
doczekali się swojego święta. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzimy 5 listopada i jest to jednocześnie
dzień urodzin Walta Disney’a, chyba najbardziej znanego producenta bajek.
Baśnie i bajk i są dla
wszystkich źródłem bogatych
przeżyć, wrażeń i sposobem
w zbogaca n ia w yobra źn i.
W nowoczesnym świecie,
gdzie wszechobecny jest
Internet szczególnie warto
przypominać dzieciom dawne
klasyczne bajki i baśnie. Bajki
czytają lub opowiadają najczęściej rodzice, dziadkowie
lub sta rsz e rodz eńst wo
i zawsze jest to wspaniały
czas relaksu, nauki i budowania więzi z najbliższymi.
I to w ła śn ie 5 l istopad a
nasza biblioteka zamieniła
się w niezwykłą krainę bajkow ych postaci. Z przed-

szkolakami z grupy „Skrzaty”
z Pr z ed s z kol a Sa mor z ądowego w Tenczynku bawiliśmy się w odgadywanie
bajkowych bohaterów przy
pomoc y rek w iz y tów, z agadek i opowieści z książki
„W świecie bajek ”. Dzieci
zaprezentowały swoje stroje
na bajkowym pokazie mody,
a s woje w a lor y wok a l ne
podczas mini koncertu. Dla
nas wszystkich było to kolorowe, u rok l iwe i pełne
radości spotkanie. Wszak
bajk i towarz yszą nam od
najmłodszych lat, rozweselają
i bawią, ale też przekazują
w a ż n e p r a w d y ż y c io w e .

Bardzo istotna jest rola wychowawcza i edukacyjna dobr ych bajek, które cz ęsto
uc z ą ro z ró ż n ia n ia dobra
od zła, oraz prawidłowych
postaw, koleżeństwa, chęci
niesienia pomocy innym, czy
współczucia.
Na zakończenie nasz apel:
CZYTAJMY DZIECIOM
KSIĄŻKI!!! A po książki,
w tym po bajki i baśnie, serdecznie zapraszamy do naszej
biblioteki.
v Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w
Tenczynku
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ROZPIEŚĆ SIEBIE I BLISKICH Z INSTYTUTEM URODY ELF

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

Na Święta Bożego
Narodzenia oraz na
nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci
od ludzi, szczęścia
rodzinnego oraz
niosącego pokój
błogosławieństwa
Bożego życzy Instytut
Urody Elf.

Grudzień to magiczny czas przygotowań do najważniejszego dnia w roku. W pośpiechu
i zagonieniu zapominamy o sobie oraz brakuje nam czasu i pomysłu na prezent dla nabliższych.
Instytut Urody Elf wychodzi naprzeciw najbardziej wymagającym życzeniom naszych Klientek
i przygotował nowe zimowe zabiegi, które już stały się hitem! Spośród wielu dostępnych
zabiegów warto wybrać ten wyjątkowy, który w holistyczny sposób zregeneruje nasze ciało
i zrelaksuje zmęczony długimi zimowymi dniami umysł.
A oto nasze propozycje:
1. PAJĘCZY JEDWAB W ZIMOWEJ
PIELĘGNACJI SKÓRY
Zimą skóra narażona jest na działanie
niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak wiatr i mróz, które mogą
powodować jej zaczerwienienie i podrażnienie. Pogoda nie jest jednak jedyną przyczyną złej kondycji cery w okresie zimowym. Znaczący wpływ na jej wygląd ma
również centralne ogrzewanie pomieszczeń,
w których na co dzień mieszkamy i pracujemy. Idealnym sposobem pielęgnacji cery
jest zabieg z PAJĘCZYM JEDWABIEM dla cer
z pierwszymi oznakami starzenia.
Zabieg tworzy na skórze ochronny film zabezpieczający przed niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi. Jedwab pajęczy wygładza naskórek oraz zapobiega transepidermalnej ucieczce
wody.
2. PEPTYDOWO-KOLAGENOWY LIFTING FALAMI
RADIOWYMI
Aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia –
zmarszczkami oraz wiotkością skóry polecamy zabieg liftujący z falami
radiowymi w połączeniu z peptydową maską w płacie z glinką. Fale
radiowe indukują i napinają włókna kolagenowe, a peptydy w połączeniu z glinką wygładzają strukturę skóry. Efekty zabiegu widoczne
są już po pierwszym zabiegu!

ciała i umysłu. Przepiękny zapach jaśminu pobudza
zmysły i potrafi na długo oczarować. Wykorzystując
egzotyczny i zmysłowy olejek, jaśminowa terapia
jest doświadczeniem oddziałującym na zmysły oraz
regenerującym ciało. Dobroczynny wpływ rytuału
widoczny jest od razu po zakończeniu zabiegu. Skóra
staje się gładka, miękka i nawilżona. Zapach kwiatu
jaśminu uspokaja i dodaje energii.
4. ZABIEG COMBI - SKIN LIFTING DETOX
Samo powierzchowne czyszczenie skóry nie daje
zamierzonych efektów. Warto sięgnąć po kuracje
działające silniej niż tradycyjne metody i połączyć
oczyszczanie z liftingiem skóry. Linia diamentowa
z napinającą maską gipsową idealnie nada się dla
skór zmęczonych i wiotkich. Dla osób, które poszukują
sposobu na oczyszczenie skóry, zwężenie rozszerzonych porów i przyjemne nawilżenie to idealny zabieg!
Pyłek diamentowy z maski, nałożonej na twarz na
końcu zabiegu, pięknie rozświetli Twoją cerę.
POMYSŁ NA PREZENT
Zapraszamy również do naszego sklepu stacjonarnego, który znajduje się w Galerii Centrum 1 piętro. Tam
znajdziecie Państwo zestawy luksusowych kosmetyków przeznaczonych dla różnych typów skóry oraz zestawy do kąpieli.
Dla najbardziej wymagających klietnów nie zabraknie kosmetyków Eco.
Nie masz pomysłu na prezent? Wybierz BON PODARUNKOWY.
Będzie on pięknym luksusowym prezentem dla bliskiej Ci osoby.

3. POKOCHAJ SIEBIE W RYTUALNYM ZABIEGU WYSPY BALI
Jest to wyjątkowy zabieg przeznaczony do wyrafinowanej pielęgnacji

www.instytutelf.pl

„Ciepło” może oznaczać „modnie”, czyli zimowe dodatki w akcji
Chłodno, chłodniej, coraz chłodniej! Niezaprzeczalnie przyszła zima, a to oznacza, że trzeba skompletować odpowiednią odzież na
zewnątrz. I wcale nie musi być to wybór między modną i estetyczną stylizacją a komfortem cieplnym. Wszystko za sprawą kolorowych
i stylowych dodatków. Czapki, opaski, szaliki, rękawiczki – nie tylko przyjemnie otulą ciepłem i pomogą przerwać mroźne poranki w drodze
do pracy czy szkoły, ale też ożywią niejedną stylizację, tworząc bardzo udany mix. Przedstawiamy kilka porad, co i jak ze sobą łączyć.
Wydawać by się mogło, że zima w kwestii mody ma niewiele do zaoferowania. Głównie chodzi przecież o praktyczny strój, w którym
będzie nam po prostu ciepło. Na szczęście istnieją dodatki, które
zwiększają nasz komfort cieplny i świetnie wyglądają, czyli stanowią
wybór zarówno serca, jak i rozumu.

– Czy można kilkoma dodatkami odmienić szarą, monotonną stylizację na zimę? Można, a nawet trzeba! Dziś mamy tak szeroki
wybór okryć głowy czy szalików, że nawet najbardziej wybredna
osoba znajdzie coś, co będzie jej odpowiadało i pasowało do
płaszcza czy kurtki. Okrycie wierzchnie warto potraktować jako
neutralną bazę, do której będziemy kompletować resztę. Możemy
pójść w stronę harmonii, czyli wybrać czapkę i szalik w podobnej
tonacji, co odzież wierzchnia. W przypadku płaszcza w kolorze
camelowym trafnym wyborem będzie kremowa opaska, czapka
i szalik w geometryczne pasy w ciepłych odcieniach ziemi. Możemy
także zaszaleć i wybrać kontrastowe barwy – np. do szarej kurtki
dobrać dodatki w kolorze bordowym czy butelkowej zieleni. Warto
pamiętać, że czasy kompletów już minęły i wcale nie musimy szukać
zimowych akcesoriów od jednego producenta – miksowanie jest
cenie – mówi stylistka sieci sklepów KiK.
Co na głowę?

Choć nie każdy lubi nosić czapkę, przychodzi taki moment, że nawet
zatwardziali przeciwnicy szukają ciepłego okrycia – mróz jest bezwzględny w tej kwestii. Na szczęście od kilku sezonów pojawiają
się alternatywy dla czapek – opaski oraz nauszniki.
– Kobiety, które nie lubią nosić czapek, najczęściej skarżą się na to,
że nakrycie psuje im fryzurę i odkształca misternie ułożone włosy.
Opaski z fantazyjnymi splotami i ciepłe nauszniki to rozwiązanie
właśnie dla nich! Dodatki okrywają uszy, zapewniając komfort
cieplny, ale także pozwalają na swobodne ułożenie włosów. Wywinięte kosmyki, wychodzące spod miękkiej opaski z kokardą czy
wstawką z cyrkonii budują także romantyczny look, świetnie łącząc
się z klasycznym, dwurzędowym płaszczem. Podobnie sprawa wygląda z nausznikami – są dostępne w różnych kolorach i obszyte
miękkim futerkiem. Świetnie sprawdzą się do rozpuszczonych,
jak i związanych w kucyk włosów – mówi specjalistka marki KiK
i dodaje: trzeba także bronić honoru tradycyjnych nakryć głowy, bo
czapka czapce nierówna. Możemy wybrać klasyczne, prążkowane
modele typu beanie, które podkręcą sportową stylizację, ale także

czapki z fantazyjnymi pomponami, które dodadzą dziewczęcego
looku albo eleganckie kaszkiety i berety.
Stylowe okrycie szyi

Nie ma zimowego stroju na zewnątrz bez ciepłego szala! Nie tylko
okrywa szyję i chroni przed mroźnym powietrzem, ale także zarzucony nonszalancko buduje stylizację. Który wybrać? Wybór
nie jest prosty, bo podobnie jak w kwestii nakryć głowy, wzorów
i modeli jest całkiem sporo. Jakimi kryteriami się kierować?
– O gustach się nie dyskutuje, jednak wybierając szal, warto zwrócić
uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, czy jest ciepły i wystarczająco
duży, aby opatulił naszą szyję? Czy wolimy długi model, który
można fantazyjnie wywinąć lub dodatek à la chustę do związania,
czy wprost przeciwnie – stawiamy na prosty komin, który wystarczy
przełożyć przez głowę i gotowe! Na koniec pozostaje kwestia wzoru
i kolorów – w sprzedaży znajdziemy szaliki jedno- i wielobarwne,
w kraciaste wzory, zakończone frędzlami lub pomponami. Możemy

je dowolnie miksować z czapką, opaską czy nausznikami. Pamiętajmy także o ochronie dłoni – zarówno klasyczne rękawiczki,
jak i te z jednym palcem będą barierą dla zimna, a w kwestii stylizacji – swoistą kropką nad i – podsumowuje stylistka marki KiK.
Czapka lub opaska, szalik i rękawice to podstawowy zestaw zimowy.
Skompletujmy taki, który nie tylko będzie praktyczny, ale także
wniesie trochę koloru i życia do naszych zimowych stylizacji. Od
razu będzie łatwiej wyjść na zewnątrz!

6

Informacje, Reklamy

Jak osłodzić święta, które
mają gorzki smak samotności?
Wystarczy jedno zdjęcie!

Nowy dyrektor Ośrodka Rehabilitacji
Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ
Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Karolinę Wróblewską na stanowisko dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ. Marszałek Witold
Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka wręczyli akt powołania nowemu dyrektorowi.
Karolina Wróblewska była rekomendowana na to stanowisko
przez Komisję Konkursową,
została powołana na okres 6 lat.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu jest jedną z największych placówek rehabilitacyjnych w Polsce, udzielających
świadczeń zdrowotnych dla
blisko 400 pacjentów dziennie.
Posiada on akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy - 5 miejsc
oraz fizjoterapeutów - 9 miejsc.
Współpracujemy także z czołowymi Polskimi uczelniami:
A kademia Górniczo Hutnicza, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Krakowska Akademia, Po-

litechnika Krakowska, Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie dydaktyki,
praktyk studenckich oraz działalności badawczej.
We współpracy ze szpitalem
jest realizowanych szereg projektów badawczych, których
wyniki są opublikowane w krajowych oraz zagranicznych czasopismach naukowych.

Nowa dyrektor placówki do
c z a su obję c ia sta now isk a
pełniła obowiązki dyrektora,
a wcześniej pracowała m.in.
w Departamencie Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu
Ma rsza łkowsk iego Woje-

w ó d z t w a M a ło p ol s k ie g o
w Krakowie, Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie oceny wniosków
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w NZOZ „Sanomed”
w Now ym Brzesku w charakterze inspektora BHP, czy
Urzędzie Gminy w Nowym
Brzesku.

Uzyskała kompetencje audytora wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością wg ISO
9 0 01: 2 015 – T U V Nord,
oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
w WSZIB w Krakowie.
v www.malopolska.pl

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z zapachem wigilijnych
potraw, choinką, rodzinnymi spotkaniami przy suto zastawionym
stole. Niestety nie wszystkim. Wiele starszych osób w tym szczególnym czasie mierzy się z samotnością i ubóstwem. Odmienić
starają się to wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich,
a z pomocą przychodzą im internauci. W ramach akcji #NajlepszeJestBlisko publikują w sieci zdjęcia domowych wypieków. Za każde
1 000 fotografii na wsparcie seniorów trafia 10 000 zł.
Gdy oczekiwaniu na pierwszą
g w i a z d k ę z a m i a s t p o z ytywnych emocji towarzyszy
gorzki smak samotności, na
wysokości zadania staje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
z akcją „Podaruj Wigilię”.
Drugi rok z rzędu inicjatywę
wspiera Cukier Królewski.
Marka przypomina, że #NajlepszeJestBlisko i zachęca internautów do połączenia przyjemności wspólnego pieczenia
z pomocą samotnym seniorom.

Wystarczy pochwalić się talentem cukierniczym, publikując zdjęcie przygotowanego
przez siebie wypieku lub deseru.
Można to zrobić do czwartku,
23 grudnia, poprzez formularz
dostępny na najlepszejestblisko.
pl lub na Instagramie z #NajlepszeJestBlisko. Za każde 1
000 fotograf ii Cukier Królewski przekaże 10 000 zł na
wigilijne potrawy i upominki
dla podopiecznych Stowarzyszenia. Liczbę dodanych zdjęć
na bieżąco pokazuje licznik
umieszczony na stronie akcji.

W poprzednim roku dzięki
zaangażowaniu internautów
udało się zebrać 50 000 zł.

– Już po raz drugi połączyliśmy
siły z Cukrem Królewskim, aby
przywołać w sercach starszych
i samotnych osób atmosferę rodzinnych świąt. W ubiegłym
roku zachęciliśmy tysiące osób
do włączenia się w pomoc potrzebującym. Umożliwiło to
naszym wolontariuszom dotarcie do podopiecznych z ko-

lacją wigilijną, prezentami i życzeniami świątecznymi. Wierzymy, że tegoroczna odsłona
naszych wspólnych działań
przyniesie równie wspaniałe
efekty i znów razem wywołamy
uśmiech na twarzach seniorów
– mówi Joanna Mielczarek,
Dyrektor Stowarzyszenia mali
bracia Ubogich. – Pamiętajmy,
pomóc może każdy z nas. Wystarczy drobny gest – jedno
zdjęcie – dodaje.
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RADOSNY TENCZYNEK

Święta w Radosnym Tenczynku
Przed nami najpiękniejsze, najbardziej rodzinne Święta w roku. Już niebawem, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, razem z bliskimi zasiądziemy do wigilijnego stołu. Będzie łamanie się opłatkiem, życzenia, kolędy i prezenty. Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy nasze serca otwierają
się na czynienie dobra, okazywanie miłości i troski nie tylko najbliższym, ale również biednym i potrzebującym. W tym trudnym dla wszystkich czasie
pandemii okażmy miłość również czworonożnym przyjaciołom, im jest szczególnie trudno w zimowe dni.
Zimą mniej gości odwiedza Radosny Tenczynek przez co naszej
f undacji tr udniej jest
uzbierać pieniądze na jedzenie, leki i opiekę weterynaryjną dla zwierząt
znajdując ych się pod
naszą opieką. Wolontariusze pomagają w każdej
wolnej chwili, ale kilka
par rąk nie w ystarcza,
ż eby w ycz esać k aż dą
grzywę i otoczyć miłością
każdego spragnionego
ludzkiej uwagi zwierzaka,
kiedy jest tyle codziennej
pracy do zrobienia.

Zimowa aura zachwyca,
ale mróz zamraża wodę
w r u rach i poid łach.
Zadbanie o komfort i zdrowie zwierząt wymaga w tym okresie
znacznie więcej pracy i uwagi. Wodę trzeba nosić do koni indywidualnie, z wiader, pilnować by piły. Brak trawy na pastwiskach
zastępuje się stałą dostawą siana, by konie miały co jeść podczas
pobytu na pastwiskach. Schronienia dla koni wymagają ciągłych
napraw, ocieplenia i ulepszeń a fundacja w zimowym okresie nie
zarabia na siebie. Prosimy więc o pomoc, o darowizny na cele statutowe na konto Fundacji, dołączenie do zrzutki.pl czy patronite.pl.
Fundacja otrzymała piękny kalendarz w ramach darowizny od kilku
wolontariuszy, został on zaprojektowany specjalnie dla Fundacji
przy Agatę Tynkę. Kalendarz na 2022 rok jest w sprzedaży- ma
pomóc FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT przetrwać
zimę. Dochody uzyskane z jego sprzedaży będą w całości przekazane
na cele statutowe fundacji czyli na wyżywienie i utrzymanie koni.
Kalendarz można kupić na miejscu lub zamówić mailowo 4miloscidozwierzat@gmail.com, z wysyłką.

Prezenty pod choinkę dla zwierząt

O czym marzą konie? O ciepłej wodoodpornej derce, o nowym kantarze, o smacznej i zdrowej lizawce, o swoim nowym kochającym
człowieku, który stanie się ich przyjacielem. Być może ten wyjątkowy czas przyniesie, któremuś z naszych koni jakiś Świąteczny
cud, być może ktoś z Was zechce otoczyć miłością i opieką któregoś
z nich. Zachęcamy do zainteresowania się adopcją stacjonarną i wirtualną. Konie oddają w zamian dużo więcej niż przyjmują, uważamy,
że warto jest się o tym przekonać samemu.
Fundacja z Miłości do Zwierząt

ul. Podgórki 1, 32-067 Tenczynek
Skontaktuj się z nami:
4miloscidozwierzat@gmail.com,
lub telefonicznie: 792 977 009

Liczymy na Wasze wielkie, gorące serca w te zimowe dni!

Nasze konie są wyjątkowe, po przejściach, często schorowane i potrzebują swojego przyjaciela. Mimo naszych starań nie znaleźli się
jeszcze dla nich opiekunowie.
O koniach piszemy na stronie fb: @fundacjatenczynek i co miesiąc
w Gwarku Małopolskim.
Zwierzętom można pomóc w dwojaki sposób:

• wspierając je finansowo (nawet drobnymi kwotami
a regularnie)
• poświęcając im swój czas, okazując empatię i troskę wolontariusze Fundacji pomogą w przełamaniu pierwszych
lodów.
• Jeśli chcesz wesprzeć naszą fundację finansowo, prosimy
o dokonanie przelewu o tytule “Na cele statutowe”:
BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001

Zachęcamy społeczności, przedszkola i szkoły do wirtualnej adopcji jednego z naszych podopiecznych oraz nawiązania współpracy z naszą Fundacją oraz ostoją Radosny Tenczynek. Pamiętaj,
że „Pomagając innym, zmieniasz swoje życie”, i że wszystko co
robimy i czego nie robimy MA ZNACZENIE!

Świąteczne życzenia!

Życzymy wszystkim dużo ciepła i miłości. Serdecznej rodzinnej atmosfery.
Spokoju ducha. Chwil pełnych uśmiechu i beztroski. Odpoczynku i wytchnienia od codzienności. Znalezienia we własnych sercach zrozumienia,
serdeczności i miłości dla najbliższych i dla tych których ledwo znamy.
Życzymy zdrowia i szczęścia! Każdego dnia zapraszamy do naszej
Ostoi w Tenczynku, jesteśmy dla Was cały rok, bez znaczenia na pogodę!
Wspólne kolędowanie w styczniu

Planujemy w okolicach 6-8.01 zorganizować jasełka z kolędami
i ciepłym poczęstunkiem. Zapraszamy wszystkich chętnych do
obserwowania naszej strony na facebooku @fundacjatenczynek,
gdzie będziemy informować o szczegółach.

Jak przygotować
zwierzaka do Sylwestra?
Sylwester kojarzy się nam
z szampańską zabawą i przepięknym pokazem sztucznym ogni.
Niestety, to co cieszy ludzkie oko,
bardzo stresuje naszych czworonożnych podopiecznych. Zarówno
psy jak i koty mają o wiele bardziej czuły słuch niż ludzie.
Jak przygotować siebie i swojego zwierzaka do Sylwestra?
• Udaj się do lekarza weterynarii po leki uspakajające. Nie
zwlekaj! Niektóre wymagają wcześniejszego podawania
przez minimum tydzień.
• Jeśli wiesz, że Twoje zwierzę się stresuje strzałami bądź
z nim w ten dzień, lub zapewnij mu opiekę. Towarzystwo
życzliwych osób zawsze poprawia nastrój.
• Pozwól swojemu zwierzęciu się schować. Jeśli pies uważa, że najbezpieczniej jest pod stołem, a kot schował się
pod wannę, nie próbuj go stamtąd wyciągać. Dobrze, aby w
chwili wystrzałów zwierze było w najbardziej wyciszonym
pomieszczeniu w domu.
• Jeśli słyszysz strzały, nie wychodź z psem na spacer, ani nie
pozwól mu spacerować po ogrodzie. Część zwierząt w panicznym strachu ucieka i nie jest później w stanie wrócić do
domu, albo co gorsze, ginie pod kołami samochodu.
Warto przed Sylwestrem zachipować zwierzę, później łatwiej
je znaleźć.

Hotel dla kotów i małych zwierząt
Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.
Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany
tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:
pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku:

KocieSprawki
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Sałatka jarzynowa
szybka w zrobieniu

Czy u Was jest tradycja jedzenia w Święta sałatki jarzynowej? U nas nigdy
nie było - pewnie z lenistwa, bo obierać, gotować i kroić wszystkie warzywa w równą kostkę ? O, nie nie..., nie mam chyba tyle cierpliwości. Aż
któregoś dnia moja córka przyniosła słoik sałatki od swojego chłopaka
i wszystkich oczy zwróciły się ku niej. I się zaczęło - daj trochę, o sałatka
jarzynowa, dawno nie jadłem…
I tak od słowa do słowa, sałatka
zaczęła pojawiać się w naszych
rozmowach. To kiedy będzie na
kolację? A czemu nie już i nie
od razu. O nie, ja jej robić nie
będę, jeśli mi ktoś nie pomoże
z obieraniem...

ŚWIETUJ Z NAMI 55 LAT ORIFLAME
Oriflame od 55 lat dba o nasze zdrowie i urodę. Dzięki
Oriflame możemy też zarabiać pieniądze, zwiedzać świat,
uczestniczyć w balach i jeździć firmowymi samochodami.
W Oriflame promujemy 4 kategorie premium:
• NovAge - profesjonalne serie do pielęgnacji twarzy
dostosowane do problemów skóry,
• Wellness - suplementy diety wzmacniające naszą
odporność i zdrowie,
• Mind&Mood - mieszanki naturalnych olejków
eterycznych,
• Norrsken - przepiękną biżuterię z naturalnymi
kamieniami inspirowana "zorzą polarną".
Oprócz tych kategorii mamy cała gamę zapachów damskich i męskich oraz produkty do
pielęgnacji ciała dla osób od 0 do 100 lat. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Jeśli chcesz być częścią społeczności Oriflame, już dzisiaj zapraszam Cię do naszego zespołu.
Umów się na spotkanie, a opowiem Ci jak dorobić do kieszonkowego, do domowego budżetu lub
rozpocząć współpracę zawodowo i korzystać z wszystkich przywilejów. Dziękuję wszystkim
Klubowiczom i Klientom za to, że jesteście z nami.

Pojechałam do sk lepu i już
po drodze wpadłam na genialny pomysł, żeby zobaczyć
czy przypadkiem nie ma mrożonej sałatki! BINGO! Jest i to
z mojego ulubionego Poltino.
Kupiłam trzy opakowania i od
razu z trzech zrobiłam po powrocie sałatkę (tak, tak zjedli
wszystko). Wam podaję przepis
na 1/3 porcji, więc spokojnie :)

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chciałam Wam życzyć dużo zdrowia,
spokoju, miłości i radości oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2022.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

KRZESZOWICE, UL. WALKOWSKIEGO 2 - I p.

I tak mamy prosty i szybki
w zrobieniu przepis na sałatkę,
którą możemy podać w Święta :)
•
•
•
•
•

Sałatka jarzynowa
1 opakowanie mrożonej
sałatki jarzynowej Poltino
8 łyżek majonezu (u nas
tylko Kielecki ;))
200 gram jogurtu
naturalnego
1 ząbek czosnku
pieprz i sól do smaku

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

Biuro Regionalne w Olkuszu, ul. K. K. Wielkiego 57
Warzywa ugotowałam na parze.
Gdy one się gotowały, wymieszałam majonez z jogurtem
(przez to sos jest lżejszy), dodałam do niego obrany i drobno
posiekany czosnek, w ymie-

szałam i doprawiłam solą i pieprzem do smaku. Pozwoliłam
warzy wom trochę się przegryźć z sosem. Sałatka szybko
zniknęła, pyszna była, to fakt!

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Wesołych Świąt!

Ulla Pałka

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

W naszych biurach pomagamy też Emilce Włosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.
Ty także możesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Świąteczne wypieki - tradycyjnie i bezglutenowo
Święta Bożego Narodzenia większość z nas kojarzy z suto zastawionym stołem, łakociami i pięknie pachnącymi domowymi wypiekami. Ciasta z makiem, serniki i świąteczne pierniki urzekają zapachem i kuszą wyglądem. Świąteczne słodkości przybierają
różną formę. Jedni wybierają tradycyjne wypieki, a inni ze względu na diety lub choroby, stawiają na ich bezglutenowe odpowiedniki. Każde z nich mogą smakować równie dobrze.
O tradycji wypieków bożonarodzeniowych
Z przygotowaniem wypieków domowej roboty i drobnymi słodkościami wiąże się wiele tradycji. Święta Bożego Narodzenia większość
z nas postrzega jako czas spędzony wspólnie z rodziną. Już w trakcie
przygotowywania wigilijnych potraw wszystkie kobiety gromadziły
się w kuchni i razem, w gwarze rozmów i śmiechów, szykowały dania,
które pojawiały się na stole. Ta tradycja od zawsze łączy wiele pokoleń.
W kuchni krzątały się dzieci, mamy i babcie, a każda z nich miała ważne
zadanie do wykonania.

Tradycyjne wypieki bożonarodzeniowe są różne dla poszczególnych
regionów. Inne łakocie przygotowuje się na południu Polski i inne na
zachodzie. Ślązacy zajadają się makówkami, podczas gdy na Lubelszczyźnie przyrządza się kutię. Z każdą potrawą związana jest ciekawa
tradycja. Najstarsza osoba zasiadająca przy wigilijnym stole, rzucała kutią
w sufit. Jeśli się do niego przykleiła, zwiastowała szczęście wszystkim
domownikom. Wspólne zjedzenie makówek miało zagwarantować, że
rodzina będzie trzymać się razem i żyć w zgodzie. Z kolei świąteczne
pierniczki, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie świąt, są symbolem dobrobytu i szczęścia.
Świąteczne wypieki od podstaw

Świąteczne wypieki to kilka podstawowych składników. Najważniejszym z nich jest mak, który powinien być kilkukrotnie zmielony
i dobrej jakości ser. Prawidłowo przygotowana masa makowa może
służyć za bazę do kilku różnych ciast. Tradycyjnie stosuje się mąkę
pszenną, ale osoby z nietolerancją na gluten mogą z powodzeniem wykorzystać kukurydzianą, gryczaną lub ryżową. Jednym z najbardziej
aromatycznych składników jest kandyzowana skórka pomarańczy, którą
można wykorzystać jako dodatek do dekoracji albo dodać bezpośrednio
do masy z maku lub sera. Bożonarodzeniowe ciasta to także mnóstwo
bakalii. Orzechy, migdały czy suszone owoce nadają wypiekom niepowtarzalnego smaku i aromatu. Nie należy zapominać również o miodzie,
który nadaje słodyczy i symbolizuje długie, pomyślne życie.
Przygotowanie bożonarodzeniowych potraw to bardzo intensywny
czas. Wszyscy krzątają się w kuchni, przyrządzają jednocześnie kilka
różnych dań. Dlatego warto zainwestować w urządzenie, które odciąży
nas w pracy. Dobrym rozwiązaniem jest mikser planetarny. Wystarczy
dodać wszystkie składniki, a ciasto miesza się praktycznie samo. Jego
największą zaletą jest duża pojemność misy – mikser planetarny od
Ariete z misą o pojemności 5,5 lub 7 litrów pozwoli przygotować ciasto
nawet dla bardzo dużej rodziny. Co więcej, w tym samym urządzeniu
możemy przygotować krem albo ubić śmietanę.

Bezglutenowe, ale równie smaczne wypieki
Nietolerancja glutenu wcale nie oznacza, że takie osoby w święta będą
musiały zrezygnować ze słodkości. Chociaż na polskim stole w przeważającej mierze królują potrawy z glutenem, to dla każdej z nich znajdzie
się bezglutenowy odpowiednik, który będzie równie smaczny. Ta zasada
dotyczy również wszystkich wypieków.

Głównym składnikiem ciast jest mąka pszenna - największy wróg osób z nietolerancją na gluten. Czy sprawia, że trzeba zrezygnować ze świątecznych
wypieków? Oczywiście, że nie. Wystarczy, że zamienimy ją na mąkę bezglutenową. Może to być mąka ryżowa, kukurydziana czy jaglana. Smak
ciasta delikatnie się zmieni, co nie oznacza, że będzie gorszy. Odpowiednio
dobrane składniki mogą stworzyć niebanalną kompozycję, która zachwyci
wszystkich domowników. Bezglutenowe wypieki mogą bazować na tradycyjnych recepturach, czyli czerpać z nich to, co najlepsze i zawierać odrobinę
własnej fantazji, która nadaje im nowoczesności.
Tradycyjne wypieki, znane od pokoleń

W tradycyjnych wypiekach świątecznych nie można brakować kilku
istotnych składników: miodu, maku, bakalii i sera. To właśnie dzięki
nim powstają pachnące makowce, pięknie zdobione pierniki, serniki
królewskie i keksy, które uwielbiają dzieci i dorośli.

Do najpopularniejszych wypieków, które królują w każdy polskim domu,
należą cista z makiem. Dawniej wierzono, że mak symbolizuje dobrobyt
i powiększające się bogactwo. Wariacji na temat wypieków z makiem
jest wiele. Od prostych w przygotowaniu strucli, poprzez makowce ze
słodką kruszonką na wierzchu, aż do ciast z makiem i owocami. Jako
formę zdobienia najczęściej stosuje się lukier z cukru pudru oraz aromatyczną, kandyzowaną skórkę pomarańczy.

Równie często pojawiają się serniki, które można serwować na ciepło lub
zimno, słodkie miodowce i ciasta czekoladowe. Wielu z nas nie wyobraża
sobie również świąt bez pierników, które pachną korzennym aromatem
i mogą być jednocześnie słodką przekąską oraz ozdobą choinkową.
Bezglutenowy piernik świąteczny

•
•
•
•
•
•

Składniki:

Mieszanka z mąk bezglutenowych: 100 g ryżowej, po 50 g:
kukurydzianej, kokosowej, migdałowej, ziemniaczanej,
130 g masła,
1 łyżka przyprawy do piernika,
60 g cukru,
130 g miodu,
2 łyżeczki sody oczyszczonej,

•
•
•
•
•

250 ml mleka,
2 jaja,
2 łyżki jogurtu naturalnego,
pół szklanki posiekanych orzechów,
50 g suszonych śliwek,
Przygotowanie:

Na małym ogniu roztapiamy masło,
po rozpuszczeniu dodajemy miód,
cukier i przyprawę do piernika, dokładnie mieszamy. Całość przelewamy do misy miksera planetarne,go, dodajemy mąki i mieszamy
do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy mleko, jogurt, orzechy i jajka.
Ponownie mieszamy do uzyskania
gładkiej masy. Całość przelewamy
do formy, wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 175°C i pieczemy
przez około 45 minut. Do dekoracji możemy wykorzystać polewę czekoladową albo lukier i kandyzowaną skórkę pomarańczy.
Tradycyjny keks świąteczny

Składniki:
250 g mąki pszennej,
180 g cukru,
5 jajek,
250 g masła,
pół łyżeczki sody oczyszczonej,
1 łyżka mleka,
ok. 300 g bakalii, trochę zostawić do dekoracji
Przygotowanie:
Przesiewamy przez sito mąkę, oddzielamy żółtka
od białek i mieszamy sodę z mlekiem. Masło
ucieramy z cukrem na puszystą masę. Cały czas
mieszając, dodajemy pojedynczo żółtka i mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy
przesianą przez sito mąkę. Białka ubijamy na
sztywną pianę i stopniowo dodajemy do masy.
Po połączeniu składników dodajemy sodę wymieszaną z mlekiem i bakalie (najlepiej, jeśli
wcześniej obtoczymy je w mące). Całość mieszamy na wolnych obrotach. Masę przelewamy
do formy i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C. Pieczemy przez około godzinę. Po ostudzeniu
dekorujemy lukrem i pozostałą częścią bakalii.
•
•
•
•
•
•
•
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Spokojnych, nastrojowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku!

Producent
Naturalnych Kosmetyków
W ofercie naturalne, ręcznie wykonane
kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy i ciała:
• świeże kremy do różnych rodzajów cery
• sera anti age, hydrolaty
• mydła naturalne rzemieślnicze w kostce i w paście
• masła i balsamy do ciała oraz peelingi.

Produkcja, sprzedaż, konsultacje
Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 11
(budynek biblioteki gminnej)

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach
z bliskimi;
• psychoterapia
indywidualna.
Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

Masz problemy skórne,
lubisz naturalne kosmetyki?
Napisz, zadzwoń, a postaramy się
zadbać o Twoją cerę.
Wizyta po wcześniejszym
ustaleniu terminu.

LilacNaturalneKosmetyki
lilac@post.pl
tel: 514 612 354

tel. 608 38 15 99
www.przystan-psychoterapia.pl

Przygotowania świąteczne bez zadyszki
3, 2, 1, start! Już od pierwszych dni grudnia rozpoczyna się prawdziwy maraton świąteczny – w pracy chcemy zakończyć wszystko przed końcem
roku, w domu – zdążyć z prezentami, dekoracjami, choinką i potrawami na kolację wigilijną. I często się to udaje, jednak koszty są niezwykle wysokie
– na święta jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani. Czy można inaczej, ale bez rezygnowania z tradycji? Oczywiście, wystarczy podejść do tego „z głową”!
„Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz” mówi polskie porzekadło i jest
w nim sporo racji. Przed Bożym Narodzeniem szczególnie odczuwamy
jego prawdziwość – w końcu chcemy przeżyć piękny i rodzinny czas.
Dlatego wciskamy „gaz”, aby na mecie znaleźć się dokładnie 24 grudnia.
A gdyby tak zwolnić i „toczyć się” do celu w bardziej przemyślany sposób?
– Pierwszym krokiem do ułatwienia świątecznych przygotowań jest ich
odpowiednia organizacja. Warto stworzyć listę (realnych) zadań, które
chcemy wykonać przed Gwiazdką i rozdzielić je między domownikami.
Poza tym, dobrze jest dokładnie przemyśleć świąteczne menu i bardziej
niż na tradycji skupić się na tym, co faktycznie lubimy jeść. W tym
wyjątkowym okresie wiele rzeczy robimy z przyzwyczajenia, a przeanalizowanie naszych potrzeb i listy „to do” może nas naprawdę odciążyć – radzi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i dodaje:
tak przygotowani możemy wreszcie przystąpić do działania i na tym
etapie również możemy uprościć sobie wiele czynności. Jak? Sprytnie
korzystając z tego, co już mamy w domu. Jako producent artykułów
gospodarstwa domowego zapewniamy, że papier do pieczenia pomoże
nam nie tylko przy świątecznych wypiekach, a woreczki z suwakiem
sprawdzą się nie tylko do przechowywania pierogów, ale o tym poniżej!

Na brudny piekarnik… folia!
Jeśli kiedykolwiek próbowaliście dokładnie wyczyścić piekarnik, na
pewno wiecie, że nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie jeśli mowa
o piekarniku po całej serii świątecznych wypieków, po których zostało
wiele trudnych, tłustych zabrudzeń i różnych zapachów, przez co istnieje ryzyko, że nasza szarlotka będzie pachnieć indykiem… Jak sobie
z tym poradzić? Folią aluminiową!
Wystarczy, że zwiniemy kawałek folii aluminiowej w kulkę, tworząc
„myjkę” i w towarzystwie mleczka do czyszczenia umyjemy piekarnik.
Zamiast tracić czas na szorowanie piekarnika innymi sposobami, wykorzystajmy to, co już mamy w kuchni, a zaoszczędzone godziny spożytkujmy na odpoczynek lub realizację kolejnych zaplanowanych działań.

Woreczek z suwakiem niejedno ma imię
Każdy, kto choć raz brał udział w kulinarnych przygotowaniach do
Świąt, na pewno natknął się na widok wielu brudnych naczyń, które
są ustawione we wszelkich możliwych miejscach w kuchni. Tym, co
może usprawnić naszą pracę i oszczędzić czasu na zmywanie mogą
być… woreczki z suwakiem.

– Woreczki z suwakiem to cichy bohater świątecznych przygotowań.
Są niezwykle przydatne przy wszystkich potrawach wymagających
użycia mieszanek przypraw lub marynaty. Dlatego zadbaliśmy o to, by
te oferowane przez markę Paclan były bardzo szczelne – tak by można
było w nich stworzyć i te sypkie mieszanki (np. cynamon z cukrem),
i te „mokre” (np. wszelkie marynaty do mięs na bazie oliwy). Poza

tym, zamarynowane mięso można w takim woreczku włożyć od razu
do lodówki, co pozwoli nam w lepszy sposób zagospodarować przestrzeń do przechowywania. A wszyscy wiemy, że w tym okresie każdy
zaoszczędzony centymetr lodówki jest na wagę złota! – komentuje
z uśmiechem Marta Krokowicz, związana z marką Paclan i dodaje:
jeśli natomiast zostanie nam więcej jakiejś sypkiej mieszanki przypraw,
woreczki z suwakiem również przyjdą z pomocą. Co najważniejsze, są
one na tyle szczelne, że przyprawy nie zwietrzeją. Wystarczy więc je
odpowiednio opisać, schować do szafki i użyć wtedy, gdy znów będą
nas czekały kulinarne przygody.
Poza tymi nietypowymi zastosowaniami, woreczki strunowe lub woreczki z suwakiem to idealne rozwiązanie do przechowywania i mrożenia tego, co uda nam się zrobić przed Świętami (pierogi, uszka) lub
tego, co zostanie po Świętach. To też idealne rozwiązanie na wszelkie
rodzinne spotkania poza domem – możemy zabierać lub rozdawać
gotowe potrawy bez obaw o to, że stracimy bezpowrotnie talerz od
kompletu lub ulubioną miskę.
Papier nie tylko do pieczenia
Jeśli nie chcemy tracić czasu na poszukiwanie estetycznych i wymyślnych torebek prezentowych, a mimo to zależy nam na ładnym
opakowaniu prezentów, z pomocą przyjdzie nam… papier do pieczenia.

– Rynek oferuje nam wiele możliwości opakowania prezentów, ale
jeśli szukamy czegoś nietypowego, znów warto skorzystać z tego, co
mamy w domu. Papier do pieczenia to ważny element świątecznych
przygotowań, choć w towarzystwie odpowiednich dekoracji może się
sprawdzić nie tylko w kuchni. Wystarczy, że obwiążemy go sznurkiem
lub kawałkiem wstążki, przystroimy świerkową gałązką i gotowe!
Tak zapakowany prezent będzie prezentował się pięknie pod choinką
i na pewno sprawi radość obdarowanemu! To też dobry sposób dla
wszystkich tych, którzy nie przygotują się wcześniej do pakowania
prezentów i na moment przed Wigilią zaczną mierzyć się z tym wyzwaniem – radzi Marta Krokowicz.
Choć istnieje wiele sposobów na lepszą organizację przedświątecznych
porządków, nie zapominajmy o najważniejszym. Boże Narodzenie to
szczególny czas, dlatego nie traćmy energii na to, co zbędne – idealnie
wysprzątany dom czy nadmiar potraw. To ważne, ale nie jest istotą
tych dni. Celebrujmy bycie razem nie tylko w Wigilię, ale już wcześniej – włączając się w przygotowania, tworząc rodzinne warsztaty
z lepienia pierogów czy dekorowania pierników. Po prostu twórzmy
piękne wspomnienia.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
wstąpiła do grona szkoł uczących krytycznego myślenia - TOC
Ten rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach jest niezwykle pracowity i twórczy.
Nasza placówka wstąpiła do grona szkół uczących krytycznego myślenia - TOC. W sierpniu zostaliśmy
wdrożeni w temat przez Panie trenerki, a teraz pracujemy z młodymi ludźmi, stosując rutyny.
Co to jest krytyczne myślenie? To myślenie o myśleniu, odkrywanie
informacji, interpretacja i analiza, uzasadnienie, konstruktywna
argumentacja i rozwiązywanie problemów. Wspólna praca dzieci
ukierunkowana jest na osiągnięcie celu, a dzielenie się myślami, pytaniami, ideami wyzwala kreatywność. W ten sposób uczniowie
próbują znaleźć nowe podejście do celu i szukają innowacyjnych
rozwiązań, a wszystko to w z dużym zaangażowaniem w dyskusje.

Rutynami pracujemy na każdym przedmiocie: na języku polskim,
technice, na godzinie wychowawczej, w przedszkolu i w klasach 1-3.
Na lekcjach biologii i chemii rozwijamy u uczniów myślenie krytyczne. Realizując temat ,,Higiena i choroby skóry", korzystaliśmy
z rutyny winda. W ten sposób uczniowie kształtowali umiejętność
przetwarzania informacji, selekcjonowania najistotniejszych faktów
tak, by później móc je przedstawić klasie.
Na pierwszych zajęciach z chemii w klasie siódmej pracowaliśmy
z wykorzystaniem rutyny CHOK - TOK, dzięki której powstały
rzetelne i jakże pomysłowe definicje słowa chemia.
Próbujemy w ten sposób nauczyć dzieci kreatywności, samodzielności,
umiejętności refleksji. Chcemy ukształtować młodych ludzi, którzy
będą potrafili samodzielnie myśleć i podejmować decyzje najlepsze
dla siebie i otoczenia.

W czasie analizy lektury pt. „Mały Książę” uczniowie pracowali
z zastosowaniem narzędzi TOC. Krytyczne myślenie to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów wynikające z rozwijającego się świata
technologii informacyjnej. Współczesny nauczyciel powinien tylko
wskazywać drogę. Zależy nam na tym, aby dzieci same dochodziły
do wniosków czy coś jest dobre, czy złe. Pracując narzędziami TOC,
stwarzamy uczniom możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów w ich codziennym życiu. Poprzez korzystanie z tych narzędzi
chcemy dążyć do aktywnej edukacji prowokującej uczniów do kreatywności i zaradności.

W ramach nauki kreatywności i otwarcia na współczesny świat
w ramach lekcji języka polskiego wykorzystano także rozwiązania,
jakie niesie rozszerzoną rzeczywistość. Świat młodych ludzi to przede
wszystkim forma online, dlatego w czasie lekcji wykorzystano fakt,
że dzieci korzystają z urządzeń mobilnych. Wszechobecna cyfryzacja stała się także faktem w szkole i przysłużyła się do zachęcenia
uczniów do aktywnego czytania. Urządzenia mobilne i aplikacje
zostały na lekcji spożytkowane w kreatywny sposób. Wykorzystując
zasadę BYOD (Przynieś Swoje Własne Urządzenie), uczniowie
w domu zainstalowali aplikację z dostępem do AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości w książce "Mały Książę". Dzięki tej technologii uczniowie mogli niemal fizycznie być w świecie poznawanym
przez Księcia. Dzieci wirtualnie zaopiekowały się kapryśną Różą,
wyrywały baobaby – symbole zła czy oswajały Lisa.
Warto wykorzystać nowe technologie, by zachęcić uczniów do aktywnego czytania.
v Monika Żmudka

Realizacja projektu „Odblaskowa szkoła”
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach w ramach realizacji projektu „Odblaskowa szkoła” odbyły
się różnorodne inicjatywy. Prowadzone były zajęcia „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, a wszyscy uczniowie od
najmłodszych po starszych w drodze do szkoły i na trasie powrotu do domów, a także w czasie wycieczek szkolnych
bezpieczeństwo na drodze promowali, zakładając kamizelki odblaskowe, które ułatwiają widoczność na drodze,
szczególnie w czasie jesiennej aury.
Korytarze szkolne zdobiły gazetki tematyczne związane z akcją oraz
plakaty ostrzegawcze ukazujące zagrożenia płynące z niewłaściwego
przechodzenia przez jezdnię. W ramach podejmowanych działań
uczniowie z klasy III pod opieką wychowawcy nagrali piosenkę
związaną z bezpieczeństwem na drodze.
W ramach realizacji projektu odbyły się również konkursy szkolne
wiedzy o znakach drogowych, a także plastyczny promujący bezpieczeństwo na drodze.
Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Dzień bez samochodu”,
promując bezpieczeństwo na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze było także tematem lekcji języka angielskiego, w czasie której dzieci wykonywały prace plastyczne i rozmawiały o bezpieczeństwie „ROAD SAFETY. Na informatyce powstawały w programie Paint znaki drogowe, a na zajęciach plastycznych
uczniowie wykonali odblaski z koralików.

Nawet najmłodsze przedszkolaki aktywnie włączyły się w akcję. Pod
opieką wychowawczyń powstał film, w którym dzieci przedstawiają, jak
prawidłowo korzystać z przejścia dla pieszych lub ukazują zagrożenia
wynikające z niewłaściwego przechodzenia przez jezdnię.

Starsze przedszkolaki swoją akcję promującą bezpieczeństwo skierowały
do kochanych dziadków i babć, zwracając uwagę Seniorów na potrzebę
noszenia odblasków i bezpieczeństwo na drodze.
W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie starsi uczestniczyli w zajęciach o bezpieczeństwie na drodze, roli elementów odblaskowych i kodu
informacyjnego znaków drogowych oraz sygnalizatorów.
Praktyczne sprawdzenie wiedzy naszych uczniów na temat znaków
i bezpieczeństwa na drodze nastąpiło w czasie egzaminu na kartę
rowerową.
Podsumowanie z realizacji poszczególnych zadań można zobaczyć
pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Cg4oLhbCNxsyhWrcWWlkBYIWj2f9WtkF/
view?invite=CNHcuPUB&ts=61957763

v Monika Żmudka
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Zimowy offroad & MUDness 2022!

Offroad zimą jest wspaniałą zabawą. Poza czasami naprawdę doskwierającym zimnem i wilgocią chyba nie ma wad.
Przede wszystkim dlatego, że potrafi być totalnie nieprzewidywalny, o czym już mieliśmy okazję się przekonać na
różne sposoby. Na przykład trasa przewidywana jako łatwa okazuje się o wiele trudniejsza gdyż spadło 40 cm mokrego śniegu albo nocna odwilż spowodowała że stabilny grunt zamienia się w breję.
Wtedy podjazdy o których nigdy nie sądziliśmy, że mogą być postrzegane jako trudne, okazują się nie do przejechania bez wyciągarek. Po
drugiej stronie mamy sytuację gdy wiemy, że kierujemy się w teren
rozmoczony i nasiąknięty wodą do granic możliwości, bo to na przykład
listopad lub marzec. Już planujemy tą walkę o przyczepność na podjazdach i zjazdach, już mamy w planie jak rozwijamy liny by się asekurować i wyciągać z opresji.
Tymczasem przed wyjazdem pojawia się kilkustopniowy mróz i ujemna temperatura skutecznie utwardza grunt, radykalnie ułatwiając nam
przejazd polnymi drogami. A nie o to chodziło! Ale nie tylko takie figle płata mróz. Wjeżdżając w teren poorany koleinami zamarzniętymi
na beton, czasami wpadamy w pułapkę z której sami nie wyjedziemy.
Wąska leśna droga bez alternatywy ominięcia kolein po ursusie, który
tu jechał ostatnio, po zamarznięciu tychże kolein również potrafi skutecznie nas uwięzić.
Natomiast gdy lód w jakiejś koleinie lub na płytkim rozlewisku, które
normalnie przejeżdżamy na kołach okaże się za cienki i załamie się pod
autem, znajdziemy się w pułapce, z której nie wyjedziemy bez piły mechanicznej. I dokładnie to są opisy z naszych wyjazdów, krótki odcinek
który zawsze jedziemy 15 minut potrafi zająć 2 godziny, sforsowanie małego podjazdu którego zazwyczaj nie zauważaliśmy zajęło całej
grupie ponad godzinę. Uwolnienie ciężkiego Patrola zajęło prawie 30
minut, gdy naprawdę gruby lód się pod nim załamał. A szpadlom i piłom nie poddawał się tak łatwo 😊
Takie atrakcje spotykają nas praktycznie na wszystkich zimowych wyjazdach. Zatem z całą pewnością nie braknie ich również na nadchodzącym styczniowym Mudness#2 09.01.2022! Będzie konkretnie!
Do zobaczenia w terenie i na naszym profilu
https://www.facebook.com/16kiloblota.

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
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GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

Kontakt: 604 896 756
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SKLEP FIRMOWY HURTOWNI BOZBI
Ponad 150 pozycji piw czeskich oraz polskich
regionalnych i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11

pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI

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

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪
▪

BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY WEWNĘTRZNE

▪

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE

▪
▪
▪
▪

ROLETKI MATERIAŁOWE
ŻALUZJE PLISOWANE
OGRODY ZIMOWE
MOSKITIERY

PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY
STALOWE I ALUMINIOWE

STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

ch
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We iąt!
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Stół – świąteczne „centrum dowodzenia”. Niech zadzieje się na nim magia!
Może być mały, duży albo jeszcze większy. Zazwyczaj bywa prostokątny, choć na rynku występują też okrągłe, kwadratowe lub w kształcie
elipsy. Jest niekwestionowanym bohaterem okresu świątecznego, który towarzyszy każdemu rodzinnemu spotkaniu. O kim, a właściwie
o czym mowa? Oczywiście o stole! Podpowiadamy, jak zadbać o jego efektowną oraz nieskomplikowaną oprawę, która sprawdzi się zarówno podczas wigilijnej kolacji, jak i pozostałych świątecznych posiłków, a nawet w sylwestrową noc.
Choć lista rzeczy do zrobienia przed Świętami jest długa, warto zatrzymać się na chwilę przy punkcie dotyczącym aranżacji stołu. W końcu
właśnie w tym miejscu spędzimy większość świątecznych dni – to tam
spróbujemy wszystkich przygotowanych pyszności, to przy nim spotkamy
się z rodziną i przyjaciółmi.
Miejsce, które tworzy nastrój

– Stół w okresie Świąt to coś więcej niż miejsce do spożywania posiłku.
To raczej „centrum dowodzenia”, przy którym odbywają się rodzinne
spotkania. Jego wygląd niewątpliwie wpływa na nastrój wszystkich osób,
które przy nim zasiądą. I w tym miejscu należy powiedzieć o kilku zaletach aranżacji stołu – stabilny, płaski blat stołu bardzo ułatwia sprawę
w kwestii dekoracji. Możemy na nim postawić nawet najbardziej kruche
ozdoby i nie musimy się męczyć z czasochłonnym rozwieszaniem kłopotliwych lampek czy martwić, że coś spadnie z wąskiej półki. Dzięki
temu, że można to zrobić błyskawicznie, nic nie stoi na przeszkodzie, by
nieco lub całkiem odmienić jego aranżację na różne świąteczne okazje
- wigilijną kolację, świąteczne posiłki i sylwestrową imprezę – tłumaczy
dekoratorka sieci sklepów KiK.
Tradycja i praktyczność, czyli niezastąpiona baza

Jak się do tego zabrać? – Najłatwiej będzie, jeśli zdecydujemy się na
jeden bazowy kolor. Najbardziej praktyczny wybór to biel. Pasuje do
wszystkiego, ładnie prezentują się na jej tle i błyszczące, i wielobarwne,
i naturalne dodatki, jak np. szyszki czy gałązki. Do tego najczęściej
w polskich domach świąteczny stół nakrywa się tradycyjnie białym obrusem, na którym szlachetnie prezentuje się każda zastawa – klasyczna
biała, ale też w innych odcieniach – wylicza ekspertka KiK.
Co ważne, korzystając z tej praktycznej porady, damy sobie pole do
zmiany aranżacji na kolejne świąteczne okazje w zaledwie kilka chwil.
Wigilia: wyjątkowa elegancja na wyjątkowy wieczór

– W polskiej bożonarodzeniowej tradycji najbardziej uroczysta jest wigilijna kolacja. Zasługuje więc na szczególnie elegancką i dopracowaną
oprawę. Najlepsza zastawa, wypolerowane sztućce i biały obrus to podstawa, którą doskonale uzupełnią świeczniki, zwłaszcza te o smukłych
i wysokich nóżkach, przygotowane na długie, cienkie świece. Nie tylko
dodadzą stołowi wręcz bankietowego czy balowego sznytu, ale też
ułatwią pomieszczenie na wigilijnym stole wszystkich tradycyjnych
potraw – podpowiada dekoratorka KiK.

Jeśli dysponujemy odpowiednio dużym stołem, możemy jego środek
udekorować wieńcem lub łańcuchem choinkowych gałązek. Bieżnik

w złotym, srebrnym lub innym kontrastującym z bielą kolorze oczywiście też zda egzamin. Taką aranżację wystarczy uzupełnić drobnymi
ozdobami: figurkami, bombkami i innymi świątecznymi motywami.
Świąteczny „międzyczas”: nastrojowy klimat

Wiele mówi się o aranżacji wigilijnego stołu, ale co dalej? O ile bogato
udekorowany stół robi wrażenie podczas kolacji, na dłuższą metę nie
jest to najwygodniejsze rozwiązanie.

– Aranżacja na kolejne świąteczne posiłki może być o wiele skromniejsza: na przykład mniej ozdób, świec, ale wciąż „odświętna” zastawa
– wylicza dekoratorka KiK i kontynuuje: to nie tylko wygoda, którą docenimy, sprzątając stół po kolejnym świątecznym śniadaniu czy kolacji,
ale i okazja do poeksperymentowania. Wśród wnętrzarskich trendów na
popularności zyskuje zwłaszcza przyozdabianie bożonarodzeniowego
stołu bukietami żywych kwiatów, liści lub gałązek. Wbrew pozorom
to bardzo nastrojowe rozwiązanie, które dodaje aranżacji stołu lekkości
i świeżości. Pod warunkiem, że wybierzemy niewielkie, niezbyt intensywnie pachnące rośliny najlepiej w jednym, góra dwóch odcieniach.
Świąteczne posiłki i spotkania rodzinne mogą być świetną okazją do
wypróbowania tego kierunku.

Sylwestrowe szaleństwo albo pragmatyzm

Sylwester rządzi się swoimi prawami: zwykle towarzyszy mu alkohol,
tańce i zabawy.

– Oczywiście, to szczególna okazja o bardziej imprezowym charakterze, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dekoracji stołu – mówi
ekspertka KiK i rozwija wątek: możemy zaszaleć i postawić na dużo
błysku oraz kolorowych ozdób albo zdecydować się na bardziej pragmatyczne rozwiązanie, czyli ograniczenie się do kilku „bezpiecznych”
dekoracji. Mam tu na myśli np. zwisające z żyrandola nad stołem papierowe ozdoby, kilka świec w metalowych, stabilnych świecznikach
i np. obrus w innym niż biały kolorze. Taka aranżacja z pewnością będzie
efektowna i nie ucierpi w ferworze imprezowania.

Te proste wskazówki pomogą zadbać o wyjątkową oprawę stołu podczas
nadchodzących Świąt nawet tym najbardziej zabieganym. Nie pozostaje
nam już nic innego niż życzyć wszystkim wielu wspaniałych chwili spędzonych nie tylko przy świątecznym stole!
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ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIURA:

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

KRZESZOWICE, UL. WYKI 2

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

niesamowicie usytuowana, widokowa działka
budowlana ok. 20 a w Balicach gm. Zabierzów.
Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną,
kamienistą. Do sprzedania również granicząca
z nią działka ok. 20 a.

część domu w Nowej Górze, z garażem
i pomieszczeniami gospodarczymi.

dom w zabudowie bliźniaczej plus stodoła w
Paczółtowicach, działka 10 a.

dom ok. 90 m kw plus osoby garaż, w Miękini
k. Krzeszowic, działka 5,5 a.

Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 225 tys. PLN.

Cena: 290 tys. PLN.

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka usługowa 50 a,
w Siedlcu, gm. Krzeszowice..
Cena: 580 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana o
powierzchni 17,5 a w Tenczyn ku. Ładne,spokojne miejsce.
Cena: 192,5 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.

Dom 90 m kw w Miękini, działka 5,5 a. Cena: 290 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Paczółtowicach, działka 10 a. Cena: 225 tys. PLN
Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub
totalnego remontu na działce budowlano-usługowej M1U, o pow.
16 a. Cena: 200 tys. PLN.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

DO SPRZEDANIA
kamienica 300 m kw. w Krakowie,
ul. Królowej Jadwigi - 3 kondygnacje
po 2 mieszkania, plus powierzchnia
biurowa i 1 pomieszczenie na
półpiętrze (do ew. adaptacji).
Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

Cena: 139 tys zł.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
15. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje,
każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
16. Kamienica 300 m kw. w Krakowie - 3 kondygnacje po 2 mieszkania,
plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew.
adaptacji). Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
17. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice. Cena: 580 tys zł.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
6.

DO SPRZEDANIA
dom 300 m kw.
w Krzeszowicach,
do wykończenia, działka 3,5 a.
Cena: 250 tys. PLN.

Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),
przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości
pełnić rolę garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.

18. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
19. 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.
20. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
21. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana o pow. 32 a
w Filipowicach, gm. Krzeszowice.
Wszystkie media na działce i w
drodze gminnej przy działce.
Cena: 99 tys. PLN.

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

Zabierzów. Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 1100 PLN
/ m-c z mediami i ogrzewaniem. 1 os. - 600 PLN / m-c. Wspólna
kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród do dyspozycji.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
23. 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.
24. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
25. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
22. Pokój na I piętrze w domu wolnostojącym w Bolechowicach gm.

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

Podkrakowska willa z „Wyróżnieniem Internautów” w konkursie Fasada Roku 2021!
Konkurs Fasada Roku 2021 powoli przechodzi do historii. Jak co roku niezależnie od pracy jury swój własny ranking fasad stworzyli
również internauci, którzy w tegorocznej edycji plebiscytu oddali aż 240 000 głosów! Wśród nowych budynków jednorodzinnych
publiczność najwyżej oceniła willę w podkrakowskich Balicach.
Konkurs Fasada Roku już od 2007 roku nagradza ciekawe realizacje, podkreślając rolę elewacji w kształtowaniu jakości budynku oraz jego otoczenia i stanowiąc swoisty przegląd aktualnych trendów w branży architektoniczno-budowlanej. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacji Twórców Architektury (FTA), to już piętnasta odsłona rywalizacji oraz
trzecia z rzędu, w której odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń.
Architekci, inwestorzy i wykonawcy do ry walizacji o tytuł
Fasady Roku 2021 zgłosili łącznie 294 budynki z elewacją wykończoną kompletną technologią Baumit, przez którą rozumie
się system ocieplenia, system tynkowy lub program produktów
renowacyjnych.
Analogicznie do poprzednich lat na stronie www.fasadaroku.
baumit.com zorganizowano plebiscyt, w którym internauci od
1 maja do 31 października 2021 r., oceniali kandydatów przyznając im od 1 do 5 gwiazdek, w zależności od stopnia, w jakim

dany obiekt przypadł im do gustu. Ograniczenie było tylko
jedno – na każdego z kandydatów można było zagłosować tylko
raz. W sumie w tegorocznej odsłonie plebiscytu zarejestrowano
blisko 240 000 głosów!
W kategorii „budynek jednorodzinny nowy” publiczność najwyżej oceniła Willę w Balicach i to właśnie do niej wędruje
tytuł „Wyróżnienie Internautów” w konkursie Fasada Roku
2021. Projekt powstał we współpracy inwestora – 4 building
sp. z o.o. z pracownią AXM Architekci.

i Zabytki”, „Technologie i Materiały”, „TerazDom”, „Zawód:Architekt” oraz portali internetowych: 4budowlani.pl, archimania.pl, architekturadzisiaj.pl, budnet.pl, chemiabudowlana.
info, infoarchitekta.pl, murator.pl, obud.pl, propertyjournal.pl,
sztuka-architektury.pl, terazdom.pl czy w-a.pl.

Więcej informacji o konkursie i laureatach tegorocznej edycji
można znaleźć na stronie internetowej: www.fasadaroku.baumit.
com.

Ideę konkursu wspierają uznane organizacje, takie jak Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Izba Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacja Twórców Architektury (FTA), a także media branżowe, w tym redakcje
takich periodyków jak: „Budujemy Dom”, „ekspertbudowlany”,
„Izolacje”, „Otoczenie Domu”, „Projekty domów”, „Renowacje

v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
www.instagram.com/baumit.polska
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

KRZESZOWICE

ZOFIA RYDET / MAŁY CZŁOWIEK
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę „Zofia Rydet. Mały człowiek”. To
kolejny cykl najważniejszej polskiej fotografki prezentowany w Krzeszowicach. W 2018 roku – wspólnie z
Fundacją im. Zofii Rydet – Galeria zaprosiła widzów na wystawę „Zapis socjologiczny (1978 – 1990)”.
Zapraszamy na wernisaż wystawy w dniu 7 stycznia 2022 roku, o godz. 19.00.
„Mały człowiek” to pierwszy projekt fotograficzny Zofii Rydet. Dla autorki, która sama dzieci nie miała,
temat dziecka – obok tematu macierzyństwa i starości – zajmował szczególne miejsce. Fotografie powstały
w Polsce oraz podczas podróży zagranicznych: do Albanii, Bułgarii, Jugosławii, Egiptu, Libii, Libanu, Włoch
oraz Czechosłowacji. Fotografce udało się spojrzeć na dzieciństwo z powagą, wrażliwością i bez uproszczeń.
W 1960 roku w Gliwicach miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa Zofii Rydet, na której zaprezentowano
ok. sto pięćdziesiąt fotografii dzieci z różnych stron świata. Wystawa odniosła sukces i (stale rozwijana) i
pokazywana była w innych miastach Polski i za granicą. W 1965 roku ukazał się album Mały człowiek, wg
projektu graficznego Wojciecha Zamecznika (Wydawnictwo Arkady, 1965). Fotografka – podobnie jak Janusz
Korczak, autor zawartych w publikacji cytatów, widziała dziecko jako autonomiczny podmiot, którego życie
jest równie złożone, jak życie dorosłych. W takim odbiorze pomagają wybrane przez autorkę cytaty z pism
Korczaka – jeszcze w latach przedwojennych orędownika praw dziecka i jednocześnie najwybitniejszego
polskiego pedagoga oraz żarliwego humanisty.
Cykl zawiera piętnaście serii i wg tego klucza uporządkowane są fotografie w albumie: Małe kobietki, Między
nami mężczyznami, Zapowiedź jutra, Radość istnienia, Dramaty, Świat jest ciekawy, A jednak samotni, W
poczuciu bezpieczeństwa, Medytacje, Obserwujemy was, Dziewczęce miny, Myślimy i pracujemy, Pierwsza
przyjaźń, Winowajcy, Moja Galeria oraz dodatkowo prezentowana na wystawie seria Małe społeczeństwo.
Do redaktora miesięcznika „Polska” Rydet pisała:
„Nie wiem czy rzeczywiście potrafiłam przemówić choć trochę w obronie małego człowieka. Boje się, że ogół
oględnie ją [wystawę] tak jak ogląda się inne mniej lub więcej dobre albumy, oceni źle lub dobrze zdjęcia, a nie
zastanowi się i nie przeczyta pięknych tekstów Korczaka. Gdyby tak było – będzie to moja klęska, bo chciałam
przecież przemówić treścią, zmusić do zastanowienia nie nad zdjęciem a nad problemem.”
Podczas wernisażu będzie można nabyć albumu "Zofia Rydet. Mały Człowiek" - reprint wydany przez Fundację
Archeologia Fotografii.
___
*W trosce o zdrowie publiczności oraz pracowników Galerii podczas wernisażu będzie obowiązywał limit
osób w Galerii. Do limitu nie wliczają się osoby, które zechcą dobrowolnie okazać ważny Unijny Certyfikat
Covid (UCC) potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19, negatywny wyniku testu lub zaświadczenia
o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Certyfikat można pobrać online w indywidualnym koncie
pacjenta (pacjent.gov.pl) w zakładce “certyfikaty”.
___
Organizator / miejsce wystawy:
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach,
ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl
Zespół kuratorski: Maria Sokół-Augustyńska, Zofia Augustyńska Martyniak, Kamil Kłeczek
Partner: Fundacja im. Zofii Rydet, Patronat medialny: Radio Kraków
Wernisaż: 7 stycznia 2022, godz. 19.00 • Wystawa czynna do: 20 lutego 2022
© Fundacja im. Zofii Rydet
Tekst: Agnieszka Szczuka-Ciapała • www.ckiskrzeszowice.pl

TRZEBINIA
GALA NOWOROCZNA „Z WIEDNIA DO PARYŻA"
Kontakt tck.trzebinia.pl
sobota, 1 stycznia 2022 - DOM KULTURY „SOKÓŁ" godz. 16:00,
Bilety: 75 zł (koncert+poczęstunek+toast)
Rezerwacje tel. (32) 6 110 621
Sylwia Frączek - sopran; Liza Wesołowska - sopran
Damian Domalewski - wokal, Tomasz Maleszewski - tenor
Instrumentaliści Operetki Wrocławskiej
Balet Teatru Scena Kamienica
Maciej Michałkowski - prowadzenie
W programie: arie, duety i ansamble z operetek:
„Wesoła Wdówka", „Zemsta Nietoperza", „Kraina Uśmiechu", „Baron Cygański",
„Księżniczka Czardasza", „Hrabina Marica", „Perła z Tokaju", „Bajdera", „Błękitna maska",
„Wiedeńska krew", „Orfeusz w Piekle", „Giuditta", „Księżniczka Cyrkówka"
oraz musicali:
„Skrzypek na Dachu", „West Side Story", „My Fair Lady", „Dzwonnik z Notre Dame", „Cats"
oraz popisowe tańce.
Scena z występu Gala NoworocznaMiejsce Dom Kultury Sokół w Trzebini
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BENITO

Trafił pod naszą opiekę ponad trzy miesiące temu mocno zaniedbany, wychudzony, z zanikami
mięśni. Wyglądał na starszego psa, ale jest całkiem młody. Po odkarmieniu i nabraniu sił okazało
się, że to pies torpeda. Mało kiedy siedzi, nie mówiąc o leżeniu. Ciekawski i gdyby nie gabaryty
wszedłby pewnie w każdą dziurę. Idzie jak taran, nie patrząc na przeszkody. Człowieka zalizałby
na śmierć i nie ma znaczenia czy to jest znajomy czy obcy. Gorzej z innymi psami. Nie przepada
za samcami. Jeśli miałby zamieszkać z drugim psem to raczej z dużą, pewną siebie suką, która nie
pozwoli mu wejść sobie na głowę. Kocha jeść i mając na uwadze skręt żołądka trzeba uważać i pilnować, by po jedzeniu nie biegał (a ciężko jest). Potrzebuje opiekuna pewnego siebie, stanowczego, który wyznaczy mu granice. Benito ma około 3-4 lata, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa) - nie wydajemy psów na łańcuch ani do kojca. Tel. 783 553 197.

MIRA

Dlaczego nikt o nią nie pyta? Bo starsza, bo duża? A sunia jest cudownym psem. Życie ją nie rozpieszczało. Żyła bez domu przez kilka lat w małej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Prawdopodobnie
jakiś wypadek sprawił, że straciła część ogona. To sama gracja, szyk i elegancja. Prawdziwa psia
dama. Charci przodkowie pozostawili jej pełne wdzięku ruchy. Wrażliwa, delikatna, lubi być blisko
człowieka, ale bez nachalności. Do obcych ludzi podchodzi z delikatnym dystansem. Musi przekonać się, że nic złego jej nie grozi. Jak pokocha, to całym sercem. Nie ma problemów w kontaktach
z innymi psami, relacji z kotami nie znamy. Biorąc pod uwagę jej łagodny charakter, z dziećmi też nie
powinno być problemu. Mira ma około 9 lat, waży 35 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia,
chip, sterylizacja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Czasu coraz mniej niestety. Czy zdąży do domu? Tel. 783 553 197.

TRANSPORT OSÓB
Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.

NIKOŚ

Po tym jak opiekunka, starsza pani, trafiła do szpitala, rodzina zamknęła Nikosia w gminnym kojcu.
Mały, wystraszony piesek i zimny, betonowy boks. Przesiedział tam sam jak palec dwa miesiące, do
czasu jak zobaczyła go wolontariuszka i poprosiła nas o pomoc. Nikoś to uległy i spolegliwy pies.
Trochę brakuje mu pewności siebie i obycia w niektórych sytuacjach, ale jest ciekawski i szybko
się uczy. Potrzebuje spokojnego domu i raczej bez małych dzieci. Ma około 3 lata, waży 8 kg, jest
przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.
• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Tel. 515 999 414

AUTO POMOC

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM
W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
Zapraszamy na nową stronę internetową schroniska: www.schroniskopsiepole.pl

TEZEUSZ

Przedstawiamy Tezeusza - ślicznego, trikolorowego, przesympatyczngo i przyjaznego psiaka. Tezeusz ma
około 7 lat, jest średniej wielkości, waży 22 kg, to jego właściwa masa ciała. Piesek trafił do nas chudy,
być może po tym, jak stracił dom, nie potrafił poradzić sobie i zdobyć pożywienia. Ogólnie psiak nie jest
w złej formie i nie ma już niedowagi. Tezeuszek to piesek, który bardzo lubi bliskość człowieka i chętnie
przebywa blisko ludzi. Nie jest nachalny, to grzeczny zwierzak, potrzebuje jedynie trochę czasu na adaptację. Początkowo jest trochę zazdrosny o inne psy, ale podczas spacerów jest już w stanie z nimi iść.
Tezeuszek ma bardzo krótką okrywę i nie wytwarza podszerstka. Nie jest psem, który może mieszkać na
zewnątrz! Piesek otrzymał komplet szczepień, jestem ogólnie zdrowy, został odrobaczony i odpchlony,
jest zaczipowany i został wykastrowany. Mamy nadzieję, że ten kochany psiak odnajdzie rodzinę, która
ofiaruje mu serce i ciepły kąt. Tel: 793 993 779.

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •
Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

tel. 515 999 414
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

KALMI

Przedstawiamy Kalmiego - super miłego, spokojnego psiaka o pięknym, ufnym spojrzeniu. Psiak przez
dłuższy czas błąkał się bez domu. Bał się trochę ludzi i od nich stronił, ale głód zmusił go, by się przemóc
i zaufać. Obecnie Kalmi dosłownie kocha ludzi. Niezmiernie cieszy się na ich widok, jest pozytywnie nastawiony do opiekunów. Kalmi pięknie chodzi na smyczy, zwraca uwagę na opiekunów, na wybiegu bawi
się jak szczenię. Piesek obecnie ma około 7 lat, waży 14 kg, to jego właściwa masa ciała. Piesio dogaduje
się z innymi psami, ale w przypadku, gdyby miał zamieszkać z innym samcem, konieczne jest zapoznanie
i wspólny spacer. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i został wykastrowany. Prosimy o dobry, kochający dom dla tego wspaniałego
piesia. Tel: 793 993 779.

KOTKA JELENKA

Przedstawiamy Jelenkę – prześliczną burą kotkę, która trafiła pod naszą opiekę po wypadku komunikacyjnym. Koteczka, pomimo, iż cierpiała, przez cały czas rekonwalescencji była bardzo dzielna i grzeczna.
Jelenka pozwala na wykonywanie zabiegów, dobrze współpracuje z opiekunami. W tej chwili jest już
zdrowa i gotowa do adopcji. Jelenka to koteczka młoda, niewielka. Waży około 3 kg, to jej właściwa masa
ciała, kicia ma około 2 lat. Kotka otrzymała komplet szczepień, została odrobaczona i odpchlona. Jest
zaczipowana i została wykastrowana. Kotka jest w ogólnie dobrej kondycji, odzyskała zdrowie i mamy
nadzieję, że znajdzie kochający i troskliwy dom. Preferujemy domy niewychodzące. Bardzo prosimy o kochającą rodzinę dla Jelenki. Tel: 793 993 779.

UWAGA!
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce,
pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego
schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od
tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie
odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy
www.schroniskopsiepole.pl
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Informacje, Reklamy
POŻYCZKA STABILNA

gwarancja
stałej raty

• pożyczka do 70 tys. zł
• okres spłaty do 5 lat

Zapraszamy:

RRSO 10,85%

Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
Pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Pożyczki Stabilnej wynosi 10,85%;
całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 10 838 zł; całkowita kwota do
zapłaty: 13 440,89 zł; oprocentowanie stałe: 7%; całkowity koszt pożyczki: 2602,89 zł, w tym
prowizja: 758,66 zł (7%), odsetki: 1844,23 zł; 51 miesięcznych rat, w tym 50 równych rat
w wysokości 263,55 zł, ostatnia rata: 263,39 zł. Kalkulacja została dokonana na 15.09.2021 r.
na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi
kosztami wynosi 70 000 zł. Okres kredytowania: od 3 miesięcy do 5 lat. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki
oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów
Indywidualnych w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

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

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ
Natryskowa pianka PUR wypiera dotychczas stosowane materiały
izolacyjne, ponieważ swoimi dobrymi właściwościami znacznie je
przewyższa. Bez klejenia, wiercenia, kołkowania, pylenia czy wiązania!

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,
przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie
roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a
drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik
przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem
• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

JEDNA APLIKACJA
GOTOWA IZOLACJA!
Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,
stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie
owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,
hale wielkoi małometrażowe
i wiele, wiele innych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

