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Prezentowy poradnik ratunkowy 
pomysły na prezenty dla tych, którym nie wiemy, co dać

Mikołajki, Wigilia, spotkania w okresie świątecznym – grudzień to 
czas prezentów. Również dla tych, których jeszcze nie do końca 
dobrze znamy. Jeśli zastanawiacie się, co wręczyć współpracow-
nikowi, dawno niewidzianym krewnym albo bliskim partnera lub 
partnerki, których dopiero poznacie, czytajcie dalej!
Zacznijmy od tego, czego lepiej unikać 
w takiej sytuacji. Po pierwsze tego typu pre-
zenty nie powinny być zbyt drogie. Nie chodzi 
tu wyłącznie o troskę o domowy budżet, który 
w tym miesiącu będzie mocno nadwyrężony, 
ale przede wszystkim o samopoczucie ob-
darowanego. Prezent powinien być miłym 
akcentem, a nie powodować zakłopotanie 
czy wywołać poczucie, że obdarowany po-

winien nam się odwdzięczyć czymś równie 
kosztownym. 
Czego jeszcze unikać?Po drugie, unikajmy 
prezentów zbyt osobistych, takich jak bielizna 
(ten typ jest zarezerwowany dla znacznie bliż-
szych relacji). Unikajmy też kosmetyków, ak-
cesoriów higienicznych albo książek o specy-
ficznej tematyce, chyba że uda nam się 

ŻABKA, ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

Wes�ł��h Ś�ią�!

SALONMEBLOWY

SPRZEDAŻ RATALNA
☎ 504 855 100

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109
(przy trasie 79)

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

sob. 9 00 - 13 00

1000 m2 ekspozycji

natasha.baliy baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym trenerem!

baliy.natasha@gmail.com

czytaj dalej na str. 2

14 banków w ofercie
Kredyty udzielane bez prowizji

Doradca finansowy
z ponad 10-letnim doświadczeniem

KREDYTY Z GWARKIEM!

hipoteczne • konsolidacyjne
i gotówkowe od 50 tys. PLN

Więcej informacji pod numerem
tel.: 696 595 118

Zapraszamy!

ul. Oświęcimska 7, LiszkiTel. 12 280 60 90, 660 797 805 biuro@materialowka.pl

Życzymy naszym

Klientom i Współpracownikom

pięknych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz sukcesów i wszelkiej

pomyślności w roku 2023

DO SPRZEDANIA
dom 60 m kw do generalnego remontu
plus stodoła na działce budowlanej 34 a

w Rudnie, gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w domu, droga asfaltowa gminna.

Cena: 400 tys. PLN
Tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIE W CHRZANOWIE

w bloku przy Al. Henryka o pow. ok. 36 m kw.
Cena: 215 tys. PLN do negocjacji.

Tel. 696 595 118
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Wynajem samochodów dostawczych typu:
Opel Combo, Peugeot Partner

Możliwość wynajmu auta z kierowcą

Wynajem busów 8 + 1

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

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

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęścia
w Nowym Roku!

wcześniej zdobyć informacje 
o preferencjach kosmetycznych 
lub czytelniczych osoby, którą 
chcemy obdarować.
Po trzecie, nie wręczajmy w pre-
zencie rzeczy używanych. – 
Obdarowywanie podarkami 
z drugiej ręki zyskuje na po-
pularności. Oczywiście pod 
warunkiem, że to coś warto-
ściowego, np. rzadki album 
na płycie winylowej czy antyk, 
a więc niepowtarzalne pro-
dukty, a nie szalik, który nam 
się znudził. Jeśli znamy kogoś 
słabo, lepiej nie zakładać, że 
należy do osób, które ucieszą 
się z używanej rzeczy – pod-
powiada ekspertka związana 
z siecią sklepów KiK. 
Pyszne pewniakiJeśli wiemy 
już, jakich prezentów lepiej 
unikać, skupmy się na tym, co 
możemy wręczyć tym, którym 
chcemy sprawić przyjemność, 
a nie znamy ich zbyt dobrze. 
– Dobrym rozwiązaniem jest 
przygotowanie smacznego pre-
zentu – własnoręcznie przygo-
towanych słodkości. To wy-
jątkowo uniwersalny prezent, 
któr ym raczej nie można 
nikogo urazić. Jest odpowiedni 
dla osób w każdym wieku, płci 
czy statusie materialnym. Mogą 
to być np. ciasteczka, zdrowe 
batoniki zbożowe, karmelki, 
praliny, muffinki czy inne słod-
kości, które szybko się nie ze-
psują i można je przechowywać 
przez pewien czas. Jeśli jeszcze 
zapakujemy je w ładnym, higie-
nicznym opakowaniu – tektu-
rowym pudełku ze świątecznym 
motywem, metalowej puszce 
czy szklanym słoju, to efekt 

gwarantowany! – radzi eks-
pertka KiK.
Słodkości domowej roboty 
są więc „bezpiecznym” pre-
zentem. Pozostając w tematyce 
spożywczej, dobrym pomysłem 
jest też kawa lub herbata. Wcze-
śniej jednak warto zorientować 
się, co pija osoba, której chcemy 
wręczyć prezent. Zestaw sma-
kowych herbat albo różnych 
kaw, zapakowanych w este-
tyczny i świąteczny sposób 
może być naprawdę dobrym 
wyborem! 

Coś dla małych…
A co z małymi dziećmi? – W ich 
przypadku najlepszym wyborem 
będą zabawki, nie słodycze – nie 
wiemy, jakie podejście do cukru 
w diecie swoich maluchów mają 
ich rodzice. Resorak na baterie, 
gra planszowa albo klasyczna 
maskotka będą jak najbardziej 
w porządku, zaś w przypadku 
noworodków bezpiecznym wy-
borem będzie ubranko (nawet za 
duże) lub gryzak czy grzechotka 
– tych nigdy dość! – tłumaczy 
ekspertka KiK

 … trochę większych…

Przy większych dzieciach 
możemy wrócić do tematu słod-
kości, ale możemy też pomyśleć 

np. o modnej czapce, dużym, 
ładnym kubku albo karcie po-
darunkowej do jakiegoś sklepu.

… i całkiem dużych
Jeśli chodzi o dorosłych, poza 
prezentami z kategorii „spo-
żywcze” sprawdzają się dro-
biazgi, które ułatwią lub uprzy-
jemnią codzienność. – To na 
przykład ciepłe albo zabawne 
skarpetki, których nie cierpie-
liśmy jako dzieci, a jako dorośli 
doceniamy ten praktyczny gest. 
Ładne świece zapachowe czy 
kule i olejki do kąpieli prawdo-
podobnie doceni większość pań. 
Za to wśród panów strzałem 
w dziesiątkę może się okazać 
tradycyjny szalik albo np. ka-
mienne kostki do chłodzenia 
drinków. Każdemu może się 
natomiast przydać miękki koc 
do poobiednich drzemek albo 
do biura, w którym klimatyzacja 
daje w kość albo prosty w ob-
słudze, nieduży powerbank – 
w końcu dziś bez telefonu ani 
rusz! – podsumowuje stylistka 
KiK.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

PREZENTOWY PORADNIK RATUNKOWY

Wielkowiejski Targ powrócił 
do Galerii Bronowice

Od 24 listopada Galeria Bronowice ponownie gości na terenie 
swojego obiektu pełen pyszności i oryginalnych rękodzieł Wielko-
wiejski Targ. Tym razem wydarzenie odbywa się w nieco zmienionej, 
rotacyjnej formule. Wystawcy i cały ich asortyment zmieniać się 
będą co 3 dni. Organizatorem kiermaszu jest Gmina Wielka Wieś.  
Galeria Bronowice za-
prasza wszystkich mi-
łośników tradycyjnych 
i naturalnych przy-
smaków do odwie-
dzenia Wielkowiej-
skiego Targu, który 
pojawił się w ostatnim 
c z a s i e  n a  t e r e n i e 
centrum handlowego. 
W t r a k c i e  w y d a-
rzenia będzie można 
r ó w n i e ż  n a b y ć 
w y roby lok a l nyc h 
rękodzielników. Jest 
to doskonała okazja, 
aby bez pośpiechu 
i tłumów przymierzyć 
się do zakupu świą-
tecznych prezentów.
Kramy zimowej od-
słony Wielkowiej-
sk iego Ta rg u w y-
pełnią owoce z sadu, 
świeże pomidory, sery 
kozie i krowie, prze-
twory owocowo-warzywne, 
miody i produkty pszczele, 
chleby na zakwasie i droż-
dż ówk i ,  herbat y sy pane , 
a także wyroby garmażeryjne, 
takie jak pierogi, krokiety, 
domowy barszcz czerwony 
czy gołąbki. 
Bog ac t wo r eg ion a l nyc h 
smaków bez wątpienia za-
spokoi nawet najbardziej wy-

magających smakoszy, a róż-
norodność produktów sprawi, 
że każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. 
Oprócz artykułów spożyw-
czych na stoiskach zakupić 
będzie można oryginalne rę-
kodzieła: ceramikę, biżuterię, 
łapacze snów oraz obrazy 
z mchu i roślin. Kiermasz, 

zlokalizowany w strefie pod 
ringiem (poziom 0), czynny 
będzie do 23 grudnia.   

Lista wystawców  
aktualizowana będzie  
na stronie wydarzenia  
na Facebooku oraz na: 

www.galeriabronowice.pl.  

KWATERY
PRACOWNICZE
Krzeszowice, Rudawa,

Zabierzów, Nawojowa Góra

POKOJE 2-5 OSOBOWE
DLA EKIP

PRACOWNICZYCH

Potrzebujesz noclegu
dla siebie lub grupy

pracowników?

Zadzwoń:

tel. 796-351-499
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 Saab G.: Szachistka z Auschwitz
Maria Florkowska jest kochającą córką, zapaloną 
szachistką, a także nad wiek odważną działaczką 
ruchu oporu w okupowanej Warszawie. Aresz-
towana przez gestapo trafia do Auschwitz, gdzie 
tylko przypadkiem unika losu swojej rodziny. 
Dostrzegając szachowe umiejętności Marii, sady-
styczny zastępca komendanta Karl Fritzsch zmusza 
ją do rywalizacji, która ma dostarczać rozrywki 
jemu i strażnikom obozu. Nie ukrywa przy tym, że 
kiedy znudzi go jej gra, bez wahania ją zastrzeli.

Skrzypiec-Dagnan I.: Długie beskidzkie 
noce

Późną jesienią Jaśmina Mazur wraz z dwójką dzieci po-
wraca do domu w Beskidach. Mimo, że z tym miejscem 
wiąże się wiele bolesnych wspomnień, kobieta liczy na 
to, że właśnie tu uda jej się ułożyć życie na nowo. Minął 
ponad rok od odejścia jej ukochanego i Jaśmina czuje, 
że czas rozpocząć kolejny rozdział. Trudne doświad-
czenia nie dają jednak tak łatwo o sobie zapomnieć. 
Targana skrajnymi nastrojami, gubiąca się w domysłach, 
Jaśmina walczy, by wreszcie stanąć na nogi. Dla swoich 
synów, a przede wszystkim dla siebie.

Burda K.: Psie story. Historia niezwykłej 
przyjaźni człowieka z psem

W książce znajdziecie mnóstwo niesamowitych 
historii o tym, jak ludzie i psy potrafią poświęcać 
się dla siebie nawzajem: od psa, który jeździł koleją, 
który oddał życie za dziecko, aż po historię posła 
Lityńskiego, który utonął w Narwii, próbując ra-
tować swojego psa z przerębli i Patrona, jednego 
z bohaterów wojny w Ukrainie.

Jeż A.: W cieniu góry
Turyści znajdują w potoku u stóp góry zwłoki 
młodej, pięknej kobiety. W Krempnej, małej wsi 
w Beskidzie Niskim, zbrodnie rzadko się zdarzają. 
Były w czasie wojny i tuż po niej, bo to tereny, 
które historia mocno naznaczyła. Kiedyś tętniło tu 
życie. Ludzie odeszli, natura przyszła po swoje. Po 
swoje idzie też morderca. Podkomisarz Piotr Durlik 
próbuje ustalić, co łączy ofiary. Jakie są motywacje 
tego, kto pozbawia je życia, i zostawia na ich ciałach 
swój „podpis”? Czy istnieje związek między tymi 
śmierciami a nieszczęśliwym wypadkiem, który 
wydarzył się tu rok wcześniej? 

Krawczyk A.: Maja i tajemnicza szuflada
Maja ma dziesięć lat. Jej rodzice wyjechali na Spits-
bergen prowadzić badania naukowe, więc dziew-
czynka tymczasowo mieszka u babci Irenki, która 
robi najpyszniejsze konfitury na świecie, umie szyć 
i szydełkować, a nawet tańczy zumbę w Klubie Ak-
tywnego Seniora. Dziewczynka mieszka w dawnym 
pokoju swojej mamy. Tam właśnie stoi biurko z nie-
zwykłą szufladą… Nagle w okolicy znikają wszystkie 
zegary! Czy Maja i jej nowo poznani przyjaciele 
rozwikłają zagadkę?

Wójcik W.: Trzecia szansa
Pod koniec października po warszawskich cmen-
tarzach zaczyna grasować zabójca, zręczny 
i nieuchwytny. Dwoje obcych sobie ludzi ginie od 
strzałów z broni snajperskiej, w pobliżu rodzinnych 
grobów. Młodsza aspirant Karolina Nowak, wpada 
na ślad zaskakującego powiązania z przeszłości. 
Do zespołu śledczego włączony zostaje Krzysztof 
Rozmus. Wspólna wędrówka tropem tajemnic zza 
grobu zaprowadzi ich w miejsce, gdzie zapomniane 
tragedie przeplatają się z przerażającą teraźniej-
szością.

Bone E.: Mali przyrodnicy. Dinozaury
Dinozaury już dawno wyginęły, ale nieustannie 
budzą ogromną ciekawość. Jedne miały wielkie 
głowy i ogromne, ostre zęby, inne były malutkie 
niczym kurczak, a jeszcze inne potrafiły ważyć 
więcej niż 16 słoni! Którego dinozaura ty chciałbyś 
spotkać?

Page S.: Powierniczka opowieści
Życie Janice, sumiennej sprzątaczki w sennym 
Cambridge, jest z pozoru nudne i zwyczajne. 
I choć niektórzy pracodawcy zdają się jej nie za-
uważać, coś sprawia, że część z nich decyduje się 
powierzyć jej swoją historię. Janice ma bowiem 
rzadką umiejętność – potrafi słuchać. Dzień po dniu 
powiększa kolekcję opowieści, do których często 
wraca, kiedy jej samej nie wiedzie się najlepiej. Gdy 
pojawia się w domu ekscentrycznej starszej pani 
B., okazuje się, że tym razem ktoś chce wysłuchać 
jej własnej historii.

Akademia Kreatywnego Czytelnika
Projekt polegał na wzmocnieniu roli literatury popularno-naukowej wśród czytelników biblioteki oraz 
zachęceniu grup niebędącymi aktywnymi czytelnikami do nawyku czytelnictwa. Koncepcja projektu 
opierała się na stworzeniu oferty zajęciowej z dziedzin STEAM (science, technology, engineering, art, 
maths), sprzyjającej rozwojowi kreatywności oraz dającej możliwość przeniesienia teorii książkowej na 
bezpośrednie doświadczenia za pomocą nowatorskich rozwiązań. Zajęcia odbyły się w bibliotece głównej oraz 8 filiach, gdzie utrudniony 
jest dostęp do książek. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowego. 
Łącznie od maja do grudnia w zadaniu wzięło ponad 1000 uczest-
ników. Akademia Kreatywnego Czytelnika składała się z bloków 
tematycznych prowadzonych przez specjalistów w danej dziedzinie: 
informacje o pszczołach przybliżył Bogusław Latawiec, w świat 
matematyki wprowadził nas Zbigniew Durczok, spotkania z Libe-
raturą poprowadził Zenon Fajfer, Jolanta Kasprzyk przeprowadziła 
warsztaty teatralne, a Marcin Kołpanowicz zapoznał nas ze swoją 
sztuką. Dodatkowo odbył się blok zajęć dla dzieci obejmujący takie 
tematy jak: doświadczenia małego chemika, dźwięki i kolory, ciało 
człowieka, matematyka oraz fauna i flora. W czasie tych spotkań 
nie zabrakło nowatorskich elementów, takich jak: bum bum rurki, 
mikroskop jajo, teatrzyk Kamishibai czy układanki MasterKids. 
Zwieńczeniem części dedykowanej najmłodszym uczestnikom był 
teatrzyk „Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem” prze-
prowadzony przez Teatr Maska. Niespodzianką po spektaklu był 
quiz z nagrodami z wiedzy o ekologii. Stałym elementem, który 
towarzyszył wszystkim spotkaniom była książka, która mamy na-
dzieję, że stała się stałym elementem życia codziennego każdego 
człowieka, niezależnie od jego wieku.

 v Ewa Bandyk 
Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

MGBP w Krzeszowicach

Młodzież w 
Filipowicach pamięta...
„Jest takie miejsce, jest taki kraj…. w którym to 
serca biją w jednym rytmie – Mazurka Dąbrow-
skiego. Jest także taki dzień, kiedy w szczególny 
sposób podkreślamy skąd pochodzimy i kim 
jesteśmy”
Święto Niepod-
ległości w naszej 
filipowickiej bi-
bliotece, to już 
tradycja.
L i s t o p a d o w e 
ś w i ę t o w a n i e 
rozpoczęl iśmy 
od odśpiewania 
Hymnu Polski. 
Następnie młodzież klasy 8 
ze Szkoły Podstawowej w Fi-
lipowicach przedstawiła część 
artystyczną, która wprowa-
dziła nas w atmosferę i nastrój 
tamtych historycznych wy-
darzeń. Przy przygotowanym 
poczęstunku w ten wyjątkowy 
wieczór wspominaliśmy po-
kolenia Polaków, którym za-
wdzięczamy wolność, moż-
liwość pielęgnowania polskich 
tradycji oraz honorowania bo-
haterów. Pamiętamy o naszych 

przodkach, którym należy się 
pamięć. Uwielbiamy słuchać 
opow ieśc i  nasz ych babć 
i dziadków z tamtych czasów 
- wspominali ósmoklasiści.
Pięknie żyć w wolnym kraju, 
cieszyć się każdym dniem…
Jesteśmy dumni, że jesteśmy 
Polakami.

 v Biblioteka Publiczna  
w Filipowicach
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Matching outfits, czyli dopasowane stroje dla całej rodziny
Coraz częściej na imprezach rodzinnych, sesjach zdjęciowych czy ulicach można spotkać duety 
rodziców z dziećmi, których stroje do siebie pasują. Matching outfits, czyli dopasowane stylizacje 
są przeznaczone zarówno dla mamy i córki, taty i syna, jak i całych rodzin czy też zakochanych par. 
Podpowiadamy, jak budować outfity w duchu matchy–matchy! 
Moda skierowana do 
rodziców z dziećmi 
to ciekawy pomysł 
na wzmocnienie więzi 
między członkami 
rodz iny,  k tór z y 
w grupie wyróżniają 
się takim samym 
l u b  p o d o b n y m 
strojem, wskazując 
na przynależność. 
Taka zabawa modą 
niesie także wiele 
radości dla małych 
i dużych, pozwa-
lając najmłodszym 
upodabniać się stylistycznie 
do rodziców. Słowem – same 
przyjemności!

Matchy–matchy w praktyce
Trend dopasowanych outfitów 
przejawia się na dwa sposoby. 
Pierwszym kierunkiem jest 
wybór takich samych ubrań 
w wersji dziecięcej i dorosłej – 
wiele sklepów oferuje zestawy dla 
mam i córek, rodzeństwa czy taty 
i syna, w których każdy element 
stroju występuje w 2 wersjach – 
dzieci są niemalże kopiami ro-
dziców i na odwrót.
Drugi sposób daje więcej swobody 
w wyborze stylizacji i skupia się na 
takim doborze ubrań, w których 
niektóre elementy charaktery-
styczne się powtarzają – np. za-
stosowanie tych samych kolorów, 
wzorów czy typów odzieży. To 
drugie podejście jest bliższe na-
stoletnim parom, które dobierając 
podobne stylizacje, czują wspólne 

„flow” i prezentują się atrakcyjnie 
wśród znajomych.
– Niegdyś ubrania dla najmłod-
szych były typowo dziecięce, 
próżno było szukać ramoneski, 
jeansowej katany czy piżamy 
w wersji dziecięcej, która wyglą-
dałaby jak ta dla osoby dorosłej. 
Na szczęście moda się zmienia 
i dziś znajdziemy każdy z tych ele-
mentów w wersji dla córki i mamy, 
taty czy syna. Ba! Możemy 
wybrać nawet identyczne ze-
stawy, które będą skrojone pod 
odpowiednią rozmiarówkę dla 
wszystkich członków rodziny – 
mówi stylistka marki KiK. 

Na każdą okazję
Zestawy matchy–matchy bardzo 
fajnie wyglądają na zdjęciach, stąd 
rodziny – często po sugestii foto-
grafa – przychodzą ubrane w takie 
same stroje lub wybierają odzież, 
która koresponduje ze sobą ko-
lorystycznie, np. powtarzają się 
2 kolory. Jednak trend matching 

outfits nie jest ściśle przypisany 
do sesji zdjęciowych, wręcz prze-
ciwnie – zestawy dopasowanych 
ubrań są tworzone z myślą o wielu 
okazjach. Znajdziemy zarówno 
casualowe duety miękkich i cie-
płych dresów, legginsów i bluz, 
które świetnie sprawdzą się w do-
mowych pieleszach, ale także sty-
lizacje na bardziej uroczyste 
okazje – święta czy urodziny. Jeśli 
szukamy przyjemnych zestawów 
piżam dla dzieci i rodziców, 
również się nie zawiedziemy.
– Małe dziewczynki uwielbiają 
naśladować swoje mamy, zakła-
dając buty na obcasie, nosząc to-
rebki i malując usta koniecznie na 
czerwono. Trend matchy–matchy 
pozwala im odwzorować styl uko-
chanej rodzicielki w swoim roz-
miarze. Duet mama i córka może 
wyglądać świetnie w wersji spor-
towej, wybierając komplet paste-
lowych dresów czy piżam z takim 
samym kolorowym nadrukiem, 

jak i wyjściowej: znaj-
dziemy identyczne, ele-
ganckie sukienki oraz 
komplety tiulowych 
spódnic z obowiąz-
kowymi czarnymi ra-
moneskami i kolo-
rowymi trampkami – 
mówi stylistka marki 
KiK i dodaje: w przy-
padku duetu tata – syn 
sytuacja wygląda po-
dobnie i nikt nie jest 
poszkodowany. Można 
wybrać t–shirty z tym 
samym nadrukiem, ko-

szule w podobną kratę czy dopa-
sowane kolorystycznie zestawy 
dresów, które wyrażą więź łączącą 
chłopca z tatą. 
W przypadku odzieży typu 
matchy–matchy wyraźnie widać, 
że moda może być zabawą i łączyć 
pokolenia. Warto wziąć w niej 
udział, wybierając stylizacje dla 
członków rodziny lub podarować 
identyczny zestaw komuś, kto jest 
nam bliski – przyjaciółce, part-
nerowi czy siostrze. Taki komplet 
to z pewnością jedna z ciekaw-
szych propozycji prezentowych 
na różne okazje, np. na zbliżające 
się Mikołajki i Święta Bożego Na-
rodzenia. Jak myślicie, czy taki do-
pasowany zestaw przypadnie do 
gustu waszym bliskim?

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

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

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

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich
oraz polskich, regionalnych

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

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

OPIEKANAD
OSOBAMI STARSZYMI,

PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,

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

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą wiarę, nadzieję i miłość
oraz będą doskonałą okazją do budowania dobra między ludźmi.

Szczęścia i pomyślności w Nowym Roku! Dziękujemy, że z nami jesteście ♥

Promocyjne
ceny zestawów
świątecznych,

pięknie
zapakowanych

Święta zapasem! MamydlaWaspomysły naprezenty.Sprawdźwnaszymgabinecie:
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DOCEŃMY HOJNOŚĆ NATURY
Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół organizowany przez Stowarzyszenie św. Win-
centego a Paulo, przy finansowym wsparciu Gminy Krzeszowice, jest imprezą cykliczną, która wpisuje się w kalendarz od kilku 
lat. Tegoroczna, jesienna edycja, ze względu na niekorzystną aurę pogodową, przeniosła się z pleneru do gościnnej Sali Weselnej 
OSP Żbik. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Doceńmy hojność natury”.
Organizatorzy zadbali o każdego z uczestników zapewniając 
atrakcje dla osób o zróżnicowanych możliwościach, zdolno-
ściach, talentach. Dzięki warsztatom edukacyjnym prowadzonym 
przez pana Tytusa Woźniaka - doświadczonego pszczelarza, po-
znaliśmy fascynujący świat i życie pszczół, zgłębiliśmy tajniki 
wnętrza ula oraz sekrety powstawania miodu. Mieliśmy także 
możliwość samodzielnie zbudować domek dla murarek, który 
ozdobi wiosną ogrody czy balkony zapraszając te pożyteczne 
owady do naszego najbliższego otoczenia. 
Największą atrakcją stały się jednak warsztaty kulinarne, podczas 
których samodzielnie przygotowaliśmy pierniki z pachnącego 
cynamonem i przyprawami korzennymi ciasta. Ugniatanie, wał-
kowanie, wycinanie foremkami, dekorowanie, a na koniec de-
gustowanie gotowego, własnoręcznie wykonanego ciasteczka 
dostarczyło wszystkim ogromu radości i poczucia sukcesu. 
Na wyjątkowo głodnych czekał jeszcze ciepły posiłek w postaci 
pieczonych kiełbasek oraz piernik na miodzie i słodki bufet. 
Każdy z uczestników opuszczał salę z własnoręcznie wykonanymi 
pamiątkami oraz z głową pełną pozytywnych wrażeń.
Serdecznie dziękujemy władzom Stowarzyszenia św. Wincentego 
a Paulo zarówno za organizację pikniku integracyjnego, jak i ca-
łoroczną pomoc oraz Gminie Krzeszowice za finansowe wspie-
ranie działań na rzecz niepełnosprawnych.

 v Koordynatorki Nieformalnej Grupy Wsparcia  
dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych  

„Supporto” działającej przy GOPS w Krzeszowicach.

Siła w muzyce… podsumowanie i plany ŚPIEWANIA BEZ GRANIC
Rok 2022 był dla nas kolejnym, pełnym muzycznych wyzwań. W lipcu odbyła się kolejna, drugą edycją Międzynarodowego Festiwalu 
i Konkursu im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC. Mistrzowskie warsztaty wokalne prowadzone przez znakomitych 
artystów, takich jak m.in. Arnold Rutkowski, Julia Fercho, prof. dr hab. Agata Kobierska zaowocowały koncertami w Kielcach, na Krze-
szowickim Rynku, Kwaczale czy Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Kolejną inicjatywą były koncerty VIVA POLONIA w Norwegii. Koncerty 
odbyły się w listopadzie w Oslo - Gamle Raadhus Scene, st. Olav Kirke oraz w kościele w Drammen. 
Zespół jednak nie zatrzymał się na koncertach patriotycznych VIVA 
POLONIA. Norweska część zespołu wzięła udział w obchodach 
Święta Niepodległości Polski w Ambasadzie RP w Oslo i Diplo-
matic Charity Event dla Ukrainy w Oslo. 18 grudnia zespół w dość 
nietypowej, ale jakże wyjątkowej atmosferze zaśnieżonego, malow-
niczego Roseslottet (Oslo), wystąpił z repertuarem kolędowym. 
Zespół zainaugurował to świąteczne spotkanie zaaranżowane 
przez Norges Korforbund Oslo-Akershus i Roseslottet.  Stowa-
rzyszenie Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC, 
zostało również nominowane do Nagrody KRYSZTAŁY MAŁO-
POLSKI, a zarząd w osobie pomysłodawcy - Krzysztofa Aureliusza 
Łuczyńskiego (założyciela, pomysłodawcy i inicjatora Śpiewania 
bez Granic) oraz Justyny Skowronek - do nagród indywidualnych 
AMICUS HOMINUM.
Stowarzyszenie Śpiewanie bez Granic we współpracy z POLSK-
-NORSK KULTURFORENING SAMHOLD już planuje kolejne 
wydarzenia w Polsce i Norwegii na 2023 rok, m.in. kolejne koncerty 
kolęd, koncerty kameralne, kolejną edycję Festiwalu jak również 
koncertów VIVA POLONIA. Ogrom działań jest każdorazowo 
wielkim wyzwaniem dla Stowarzyszenia, przede wszystkim pod 
względem finansowym. 
Obserwując obszar naszej działalności dochodzimy do smutnych 
wniosków, iż rozwój kulturalny staje się coraz bardziej marginalnie 
traktowany – jako coś zbędnego. Promowanie polskiej kultury za 
granicą? Okazuje się mało ważne, nawet w obliczu tak licznej 
Polonii mieszkającej poza granicami kraju czy licznie podejmo-
wanych inicjatyw dążących do pozornej wymiany kulturowej i jak 
postrzegamy – tylko pozornej chęci poznawania innych kultur 
i działania w międzynarodowej współpracy. Mając nadzieję na od-
mianę takiego stanu rzeczy, co możemy sprawić tylko siłą muzyki... 
jak zwykle... 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU  
WOKALNEGO I CHÓRU – ŚPIEWANIE BEZ GRANIC  

– nie musisz znać zapisu nutowego!  
Wystarczy miłość do muzyki.  

Chcesz spróbować?  
Napisz: spiewaniebezgranic@gmail.com
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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 zasią-
dziemy 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 od-
wiedza Radosny Ten-
czynek przez co naszej 
fundacji trudniej jest 
uzbierać pieniądze na je-
dzenie, leki i opiekę we-
terynaryjną dla zwierząt 
znajdujących się pod 
naszą opieką. Wolonta-
riusze pomagają w każdej 
wolnej chwili, ale kilka 
par rąk nie wystarcza, 
żeby wyczesać każdą 
grzywę i otoczyć miłością 
każdego spragnionego 
ludzkiej uwagi zwierzaka, 
kiedy jest tyle codziennej 
pracy do zrobienia. 
Zimowa aura zachwyca, 
ale mróz zamraża wodę 
w rurach i poidłach. 

Zadbanie o komfort i zdrowie zwierząt wymaga w tym okresie 
znacznie więcej pracy i uwagi. Wodę trzeba nosić do koni indy-
widualnie, 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 sta-
tutowe 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 prze-
kazane 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 kan-
tarze, o smacznej i zdrowej lizawce, o swoim nowym kochającym 
człowieku, który stanie się ich przyjacielem. Być może ten wy-
jątkowy 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 wir-
tualną. 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 po-
trzebują 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 ad-
opcji jednego z naszych podopiecznych oraz nawiązania współ-
pracy 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 wy-
tchnienia 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 co roku przypominamy  
- przygotuj zwierzaka do Sylwestra!

Sylwester kojarzy się nam z szampańską zabawą  
i przepięknym pokazem sztucznym ogni. Niestety, to 
co cieszy ludzkie oko, bardzo stresuje naszych czworo-
nożnych podopiecznych. Zarówno psy jak i koty mają  
o wiele bardziej czuły słuch niż ludzie. 
Jak przygotować siebie i swo-
jego zwierzaka do Sylwestra?

• Udaj się do lekarza wetery-
narii 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
Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki

ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany
tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl

Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45

Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

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

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

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

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

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

JABŁKA PIECZONE Z BEZĄ 
- PYSZNA PROPOZYCJA NA 
MROŹNY, KLIMATYCZNY WIECZÓR
Jabłka pieczone uwielbiam wręcz z każdym nadzieniem i bez nadzienia. Któ-
regoś dnia miałam ochotę na jabłko pieczone, nadziałam je, wstawiłam do 
piekarnika i przyszedł mi do głowy pomysł, aby na górę dać bezę. Wyszedł 
perfekcyjny mariaż, do tego pyszna gorąca czekolada i genialny podwieczorek 
na zimne dni gotowy. Jabłka pieczone z bezą - prosty przepis, a pyszny efekt!

Jabłka pieczone z bezą 
• 4 jabłka 
• 4 łyżki pokruszonych 

orzechów*
• 4 łyżeczki miodu
• 2 białka 
• 10 dkg cukru 
* jabłka nadziać możesz orze-
chami, konfiturą (np. różaną – 
mhmmm), suszonymi owocami 
– opcji jest wiele. Polecam - 
spróbuj różnych wersji i znajdź 
swoją ulubioną. 

Jabłka myjemy, wydrążamy 
środek za pomocą łyżeczki, 
wkładamy do środka orzechy 
lub owoce, na wierzch dajemy 
miód. Piekarnik rozgrzewamy 
do 160 C i pieczemy jabłka 
przez maksymalnie 10 minut, 
aż lekko zmiękną. W między-
czasie ubijamy białka z cukrem. 
Wyciągamy jabłka, nakładamy 
delikatnie bezę, temperaturę 
w piekarniku zmniejszamy do 
140 C i wstawiamy jabłka po-

nownie do pieczenia. Pieczemy 
25 minut do zazłocenia i podsu-
szenia się bezy. Podajemy ciepłe. 
Smacznego!

Zdrowych, pysznych,  
wesołych Świąt 

 i wszystkiego dobrego  
w Nowym Roku.

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

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

„Ekonomiczne” święta – gotuję i nie marnuję 
Przepych w wydaniu świątecznym już dawno stał się passé, dlatego powoli zaczęliśmy odchodzić od suto zastawionego stołu na rzecz bardziej prze-
myślanego menu. Jednak dziś – w dobie wysokiej inflacji i wzrostu kosztów życia – temat niemarnowania jedzenia i rozsądnych zakupów bożonaro-
dzeniowych nabiera innego znaczenia. Co zrobić, aby w tym czasie nie wyrzucić pieniędzy w błoto?
Jak donosi Barometr Providenta, polskie rodziny wydadzą na or-
ganizację tegorocznych świąt bożonarodzeniowych około 300 zł 
więcej niż rok wcześniej. Wzrost kosztów coraz mocniej pcha nas 
w stronę zmiany kierunku działania. Zauważamy, że reguła „zastaw 
się, a postaw się”, której (nieświadomie) ulegamy w okolicy świąt, 
może przynieść opłakane skutki. Bo kiedy okazja jest wyjątkowa, 
to pozwalamy sobie na więcej – najpierw kupujemy dużo, potem 
przerabiamy na dania i wypieki, żeby po świętach stwierdzić, że 
lodówka jest nadal pełna… Jak zmienić ten scenariusz?

Zrób plan
Być może brzmi to banalnie, kiedy słyszeliśmy to dziesiątki razy. 
Jednak idąc tropem codziennych zakupów, to właśnie te robione 
bez listy zazwyczaj kończą się nadwyżką w koszyku. Dlatego za-
stosujmy tę zasadę – zastanówmy się, czy wszystkie pozycje menu 
bożonarodzeniowego są niezbędne? Czasem jest tak, że np. kutię 
robimy tylko dlatego, bo taka jest tradycja, jednak zazwyczaj nikt 
po nią nie sięga, podobnie ze śledziami, których pełne słoiki stoją 
smutno w spiżarni. Przygotujmy te potrawy, które z apetytem 
zjadamy, a z nielubianych zrezygnujmy. Przeliczmy także liczbę 
gości, a przed udaniem się na zakupy sprawdźmy domowe zapasy 
– czasem pełne szafki potrafią pozytywnie zaskoczyć. Ile jedzenia 
przygotować? Aby nie było go zbyt dużo, warto zastosować małe 
porcje degustacyjne, które szczególnie sprawdzą się przy bogatszym 
stole wigilijnym stole. 

Wykorzystaj maksymalnie składniki
Robienie zakupów z listą sprawia, że nie tylko wydajemy mniej, 
bo nie kupujemy zbędnych produktów, ale i „panujemy” nad za-
wartością lodówki – wiemy, co i do czego użyć. Wykorzystanie 
produktów z lodówki mamy opanowane, a co z resztkami warzyw, 
zwiędłą zieleniną czy skorupkami jaj? Właśnie podczas przygotowań 
świątecznych generujemy bardzo dużo organicznych odpadów, 
które przy odrobinie dobrej woli można wykorzystać ponownie. 
O czym mowa? O obierkach z włoszczyzny do sałatki jarzynowej, 
resztkach jarzyn, które zostają po przygotowaniu farszu do ryby 
po grecku czy zwiędłych liściach kapusty, które nie znalazły się 
w bigosie. Jak je wykorzystać?
– Resztki warzyw zwykle trafiają do kosza na śmieci, ponieważ 
nie jesteśmy świadomi, że można je przetworzyć – będą budulcem 
naturalnego nawozu do ogrodu czy balkonowych upraw. Aby nie 
zginęły w koszu na zmieszane, warto przygotować na nie osoby 
pojemnik i uczulić na tę kwestię wszystkich domowników – mówi 
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan i radzi: pamiętamy 

o tym, że klasyczny worek na śmieci czy „foliówka” nie powinny 
trafić do kompostownika. Najlepiej sprawdzą się te produkty, które 
razem z bioodpadami rozłożą się, nie zaśmiecając przy tym do-
mowego nawozu. Jaka jest alternatywa? Papierowe lub elastyczne 
worki z naturalnego PLA, np. z kukurydzy, które możemy bez-
piecznie wrzucić do pryzmy kompostowej.

Zamroź niezjedzone potrawy
Nawet największym mistrzom organizacji zdarzają się poświąteczne 
nadwyżki jedzenia. Zamiast katować się w kolejnych dniach po-
trawami bożonarodzeniowymi, aby się nie zmarnowały, przecho-
wajmy je na później i zjedzmy ze smakiem.
– Świetnym sposobem jest mrożenie – możemy w ten sposób 
przechować krokiety, pierogi, uszka, bigos czy mięsne specjały. 
Podobnie wygląda kwestia płynnych potraw – zupę grzybową, 
rosół czy barszcz można również zamrozić, trzeba jednak zasto-
sować woreczki z solidnym zamknięciem, aby zawartość nie wy-
ciekła. Świetnie sprawdzą się do tego uniwersalne woreczki z su-
wakiem Paclan – występują w 2 pojemościach – 1 i 3 l – dlatego 

mamy pewność, że każda ilość pokarmu zostanie odpowiednio 
przechowana – opowiada Marta Krokowicz związana z marką 
Paclan i dodaje: Dobrym pomysłem na niemarnowanie żywności 
jest również dzielenie się posiłkami z bliskimi lub znajomymi na 
zasadzie wymiany – przekazujemy im to, czego oni w swoim menu 
nie mają, a oni przynoszą swoje „nadwyżki”. Menu świąteczne 
jest tak bogate, że z pewnością znajdą się pozycje, których chętnie 
skosztuje jedna i druga strona.
Mądrzejsze gospodarowanie i „odchudzenie” świątecznego menu 
może przynieść sporo korzyści – nie tylko tych finansowych. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy czas i energię, przy okazji wy-
robimy dobre nawyki na przyszłość. Same korzyści!

KONSULTACJE DIETETYCZNE
W GABINECIE ON-LINE

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

ul. Słoneczna 65, 32-098 Czajowice
dietetyk@zbilansowana.pl | tel. 575 505 720
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Magia (?) Świąt
Po sieci krąży filmik pt. Odkryj magię (prawdę) świąt. Chodzi w nim o to, 
by dosłownie w kilkunastu minutach pokazać, co jest ważnego w prze-
żywaniu Świąt Bożego Narodzenia.
W mojej pracy terapeutycznej 
dość szybko w gabinecie ze-
tknęłam się z opowieściami 
pacjentów, jak to nie znoszą 
Świąt Bożego Narodzenia, 
bo kojarzą im się głównie ze 
sprzątaniem, szykowaniem 
przed Wigilią, napięciami 
z tym związanymi, czasami 
krzykami, obrażaniem się 
itp. W świetle tego wszyst-
k iego święta t raci ły swój 
blask i nawet wigilijne pre-
zenty, tak przecież ważne dla 
dzieci, nie były w stanie tego 
przykrego stanu zniwelować. 
Jeśli jeszcze do tego dochodził 
problem alkoholowy któregoś 
(lub obojga) z rodziców, to te 
dni stawały się naprawdę nie 
do zniesienia.
Nie dz iw i zatem, ż e d la 
wielu osób Święta Bożego 
Narodzenia nie kojarzą się 
dobrze. Jest to tym cięższe, 
że właśnie te święta cieszą się 
medialną i społeczną opinią 
o ich rodzinności, życzl i-
wości i wszechogarniającym 
szczęściu. Nie każdy tak ma 
i nie każdy potrafi zrobić tak, 
by był to czas realnie dobry.
Myślę, że w drodze do sta-
rania się o właściwie świą-
teczny czas ważne jest, by 
zerwać z niektórymi „trady-
cjami” rodzinnymi. Czy rze-
czywiście na święta muszą 
być umyte okna? Czy łazienki 
muszą błyszczeć bardziej niż 
zwykle? Czy na stole ma być 
12 potraw, których i tak nikt 

potem nie jest w stanie zjeść? 
Czy już kilka tygodni przed, 
mamy ganiać za prezentami 
i innymi zakupami?
A może by tak inaczej? Spo-
kojn ie j?  Łagodn ie j?  Bez 
paniki, jakby za chwilę miał 
wpaść sanepid, żeby sprawdzić 
czystość naszych sza fek . 
Może wystarczy tyle jedzenia, 
by kolacja wigil ijna miała 
świąteczny charakter i jednak 
zostawiła odrobinę niedosytu 
na kolejne dni? Czy potrafimy 
zatrzymać się wzajemnie przy 
sobie i wspólnie na spokojnie 
ubrać choinkę? Czy mamy 
czas razem zaśpiewać kolędy?
Za chwi lę będzie kolejny 
Nowy Rok. Będziemy o 1 rok 
starsi. Niektórzy z nas będą 
robić rachunek ze swojego 

życia w poprzednim roku. 
To może na koniec tego roku 
zastanówmy się, co dla nas 
jest naprawdę ważne? Czy 
za 10 lat będę żałować, że 
nie miałam wypastowanych 
podłóg na święta, czy raczej 
tego, że nie poznałam wła-
snych dzieci? Niechaj Święta 
Bożego Narodzenia będą 
czasem, by to nadrobić.
Dobrych relacji – tego sobie 
i Państwu życzę!

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

w której prowadzona jest 
terapia indywidualna, 
rodzinna, par i dzieci. 

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

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

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

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

SŁÓWKILKANAKONIEC ROKU
To już ostatni artykuł w 2022 roku, jak ten czas
szybko leci. Chciałam Wam bardzo podziękować za
Waszą współpracę w roku 2022. Był to bardzo
trudny rok: wojna na Ukrainie, zmiany i podwyżki
zachwiały naszymspokojem.
Jednak Oriflame mimo tych trudności nadal działa.
Jestem dumna z tego, że firma nie zrobiła
drastycznychpodwyżek.Nadalmożemysię cieszyć z
naturalnych produktów, najwyższej jakości w bardzo
przystępnych cenach.Nasza oferta jest bardzobogata i każdy znajdzie cośdla siebie.
Jeśli jest Wam trudno i szukacie pracy lub potrzebujecie dorobić do domowego budżetu, zapraszam do
współpracy. W Nowym Roku rozpoczynam kolejną edycję rozwoju Liderów w moim zespole - już dzisiaj
umówsię na spotkanie.

ŻyczęwszystkimKlientom,KonsultantomiSympatykomOriflame
wspaniałychŚwiątBożegoNarodzenia i cudownegoNowegoRoku2023.

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

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Życzymy Państwu zdrowych, 
spokojnych, 

radosnych i rodzinnych
 Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
szczęśliwego

 Nowego Roku 2023! 
 

.

Galeria Bronowice dołączyła do szlaku krakowskich szopek
Do 5 lutego 2023 roku na terenie Galerii Bronowice podziwiać można jedną spośród 
40 szopek zlokalizowanych w Krakowie. Autorką wyjątkowej konstrukcji jest Marzena 
Dłużniewska, która pochodzi z rodziny od pokoleń kultywującej szopkarskie tradycje.
Już po raz 8. tradycyjne szopki 
krakowskie tchnęły w miasto 
ducha zbliżających się wielkimi 
krokami Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jedna z nich, autorstwa 
Marzeny Dłużniewskiej, po-
jawiła się w Galerii Bronowice 
nieopodal Punktu Informa-
cyjnego na poziomie 0. Bogato 
zdobiona konstrukcja mieni się 
całą paletą barw, a także złotych 
ozdób. Dostrzec możemy 
również nieodłączne krakowskie 
symbole m.in. postać smoka 
i hejnalistę. Szopkę standardowo 
wieńczą biało-czerwone polskie 
flagi i godło narodowe w postaci 
orła.
Miłośnikom Krakowa, a zwłaszcza 
Bronowic, tytuł tegorocznego 

spaceru Wokół Szopki – „Ba-
jecznie kolorowa” – z pewnością 
kojarzy się także z drugim, obok 
szopki, bohaterem spacerownika – 
Włodzimierzem Przerwą-Tetma-

jerem. W 2023 roku wypada 
setna rocznica śmierci tego 
wyjątkowego artysty, który 
przez swoją twórczość i życie 
stał się wyjątkowym wzorem 
artysty młodopolsk iego. 
Spacer szlakiem krakowskich 
szopek z pewnością przybliży 
wszystkim mieszkańcom wspo-
mnianego twórcę i pozwoli za-
poznać się z jego życiorysem, 
a także postaciami, symbolami 
i motywami zapisanymi na 
kartach jego dzieł.

Organizatorami  
Wokół Szopki są:  

Miasto Kraków,  
Muzeum Krakowa oraz KBF. 

Więcej na:  
www.wokolszopki.pl

PODRÓŻE  
Z WYDAWNICTWEM POZNAŃSKIM
Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy. Katarzyna Łoza
Wraz z numerem grudniowym inaugurujemy w „Gwarku” serię podróżniczą 
Wydawnictwa Poznańskiego. W kolejnych numerach będziemy prezen-
tować pozycje z tej serii i zachęcać do podróży, tych „w realu” - bliższych 
i dalszych, ale także tych odbywanych w marzeniach, w zaciszu domowym, 
w wygodnym fotelu z filiżanką pysznej herbaty w dłoniach... 
Jak piszą autorzy serii: "... stwo-
rzyliśmy serię podróżniczą, 
w której dzielimy się osobi-
stymi opowieściami o miej-
scach bliskich i dalekich. Wy-
dajemy książki pełne lokalnych 
smaków i niezapomnianych za-
pachów. Przybliżamy kulturę, 
język i historię danego kraju. 
Poruszamy tematy zaanga-
żowane społecznie i poli-
tycznie, a jednocześnie poka-
zujemy codzienne życie miesz-
kańców oraz niezwykłe miejsca, 
których nie znajdziecie w prze-
wodnikach. Chcemy pokazać 
Wam świat i pomóc odkryć 
jego fascynującą różnorodność. 
Dzięki naszym książkom każdy 
dzień jest podróżą."
Jako pierwszą, mając na uwadze 
naszych ukraińskich sąsiadów, 
by lepiej poznać ich kraj i ro-
zumieć ich samych, polecamy 
książkę „Ukraina. Soroczka 
i kiszone arbuzy”.
Jak doświadczenie Majdanu 
zmieniło Ukrainę i jej oby-
wateli? Co to znaczy mieć po-

robione? I jak we Lwowie wy-
nająć cudze życie i wprowadzić 
się do niego?
Ukraina to kraj pełen kon-
trastów: powstały na micie ko-
zactwa, lecz rozdarty między 
Wschodem a Zachodem. 
Tutaj tożsamość narodowa nie 
zawsze łączy się ze znajomością 
języka, a najszybszym testem 
na to, czy jesteś swój, pozostaje 
pytanie: czyj Krym?
Ta książka to słodko-gorzka 
podróż po kraju, gdzie jedno-
cześnie chodzi się do cerkwi 

i wróżki, w szaf ie obok tra-
dycyjnej soroczki wisi futro, 
a smak sałatk i warzywnej 
miesza się z kawiorem i ki-
szonym arbuzem. Autorka opo-
wiada o miejscach pełnych tu-
rystów i miastach, o których 
nikt nie mówi, o realiach życia 
w kraju w stanie wojny, o bo-
gatej kuchni i pustych port-
felach. Przemierzając górskie 
szlaki Zakarpacia, wybrzeże 
Morza Czarnego i postkomu-
nistyczne blokowiska w Char-
kowie, odkrywa blaski oraz 
cienie współczesnej Ukrainy.

O AUTORCE
Katarzyna Łoza: Warszawianka od 18 lat mieszkająca we Lwowie, który wciąż odkrywa, 
także przed innymi Polakami. Wieloletnia przewodniczka, założycielka biura wycieczkowego 
i bloga lwow.info,  autorka artykułów prasowych poświęconych miastu i książki o Cmentarzu 
Łyczakowskim. Chętnie podróżuje po mało znanych zakątkach Ukrainy i świata.
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W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU WIELE SIĘ DZIEJE

ZWYCIĘSTWO PRZEDSZKOLAKÓW Z TENCZYNKA  
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

17 listopada nasi mali laureaci z Przedszkola Samorządowego w Ten-
czynku uczestniczyli w gali wręczenia nagród w konkursie plastycznym 
,,Spotkanie z polskimi legendami” w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej w Krakowie. I miejsce zdobyła Klaudia Siuda l. 5 op. Barbara 
Łyszczarz, II miejsce Lilianna Krenich l. 5 op. Barbara Łyszczarz i wy-
różnienie Adam Plewa l. 6 op. Barbara Socha. Nagrodzone prace zna-
lazły się na wystawie w Krakowskiej Bibliotece. Gratulujemy.

PRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „RODZINNY 
SPACER W POSZUKIWANIU POLSKIEJ ZŁOTEJ JESIENI”

To już kolejna edycja 
Konkursu Fotogra-
ficznego adresowanego 
do dzieci i rodziców. 
Pierwsza edycja odbyła 
się jeszcze w czasie 
pandemii i cieszy się 
do dziś zaintereso-
waniem. Także w tym 
roku rodzice nade-
słali piękne zdjęcia, 
spośród których lau-
reatów wybrała rada 
rodziców i przedsta-
wiciele przedszkola. 
I miejsce ex eaquo 
Tymon Stomski lat 4 
i Alan Majcherczyk lat 
6, III miejsce Kacper 
Sobczyk lat 5, wyróż-
nienie Julia Bożek lat 4. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i na-
grody. Dziękujemy rodzicom za udział i gratulujemy laureatom.

AKCJE MEIN  
„PRZEDSZKOLAKI PAMIĘTAJĄ” I „SZKOŁA DO HYMNU”

 Listopadowe święta to czas zadumy, ale i czas wydarzeń patriotycznych. 
Tak w tym roku przedszkolaki wraz z nauczycielami i całym gronem 
wzięły udział w spotkaniu patriotycznym z okazji Święta Niepodle-
głości naszej Ojczyzny. Dzieci ubrane w barwy biało-czerwone z cho-
rągiewkami oraz pracownicy przedszkola wraz z gośćmi - Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Tenczynku -  wspólnie zaśpiewali hymn Polski 
i inne pieśni patriotyczne. KGW jako laureat Gminnego Festiwalu 
Piosenki Patriotycznej zaśpiewało też pieśń własnego autorstwa pt. 
„Biało-czerwona”. Dzieci zwróciły uwagę na regionalne stroje, choć 
tym razem stylizowane i dostosowane do uroczystości.

Pamiętamy, że wśród nas są nadal dzieci z Ukrainy. Tym razem 4-letnia 
Sofia wystroiła się w regionalny strój ukraiński, a w ręce trzymała dwie 
chorągiewki: biało-czerwoną i niebiesko-żółtą. To piękny symbol przy-
jaźni, a doniosła uroczystość miała dzięki temu charakter międzyna-
rodowy. Obok hymnu laureaci Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
zaśpiewali nagrodzone piosenki. Było to spotkanie wielopokoleniowe, 
mające na celu pielęgnowanie już od najmłodszych lat wartości pa-
triotycznych i miłości do własnej Ojczyzny, ale i szacunku do innych 
narodów. To wyjątkowe spotkanie wpisało się w akcję MEIN „Szkoła 
do hymnu”.

Tuż przed 1 listopada dzieci od-
wiedziły także cmentarz w Ten-
czynku oddając hołd tym, którzy 
polegli za wolność naszej Ojczyzny 
i wszystkim zasłużonym dla Ten-
czynka. Przedszkolaki zapaliły 
znicze i złożyły samodzielnie 
przygotowane wiązanki kwiatów 
w ramach Akcji MEIN „Przed-
szkolaki Pamiętają”. 
Wiele innych informacji o nas na Fa-
cebooku Przedszkole w Tenczynku 
oraz na stronie www.przedszkole-
tenczynek.com

 v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku

Matematyka odczarowana :) Festiwal Rozrywek 
Matematycznych w Szkole Podstawowej w Sance

Festiwal Rozrywek Matematycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sance był projektem napisanym przez nauczy-
cielkę matematyki panią Martę Moczarną. Jej innowacyjne podejście do nauczania matematyki, pasja i zaangażowanie pozwoliło 
na uzyskanie środków finansowych w projekcie mPotęga realizowanym przez Fundację mBanku.
Celem projektu było odczarowanie matematyki, pokazanie jej 
wszechobecności w nieszablonowy sposób, głównie poprzez zabawę. 
Projekt skierowany był do uczniów klas 7 – 8, jednak poprzez wy-
darzenie jakim był Festiwal, pozostali uczniowie wraz z rodzinami 
zostali do niego również włączeni. 
Już początkiem września uczniowie rozpoczęli przygotowania do 
jego organizacji. Uczestnicy zajęć podzieleni na cztery grupy pró-
bowali swoich sił w stworzeniu własnych matematycznych roz-
rywek. Grupa pierwsza zajmowała się tworzeniem escape roomów, 
druga gier terenowych, trzecia teleturniejów a ostatnia wystawą 
sztuki. Pierwsze spotkania to był czas, w którym uczniowie sami 
byli uczestnikami takiej formy zajęć, żeby już początkiem paź-
dziernika, naładowani pomysłami, wyposażeni w różne środki i na-
rzędzia mogli wprowadzić wszelkie innowacje do własnych pokojów. 
Efektem ich wytężonej pracy było powstanie trzech Escape Roomów 
o intrygujących nazwach: Tajemnica Nauczyciela, Pokój Alchemika 
i Klątwa Faraona, dwóch gier terenowych: Matematyczne Cluedo 
i Wybuchowe Śledztwo oraz Teleturnieju, do którego eliminacje 
wzorowane były na znanym 1 z 10 a finał na emitowanym w latach 
90 programie Szalone Liczby. Każdy z pokoi i każda z gier wpro-
wadzały do innego świata poprzez przedstawienie interesującej 
historii na wejście, owianej mroczną tajemnicą, którą już od po-
czątku chciało się odkryć i rozwiązać przedstawione w niej zagadki. 
Aby rozwiązać liczne łamigłówki należało korzystać z mapy, od-
czytywać dane z układu współrzędnych, rozwiązywać równania, 
znać systemy liczbowe inne niż arabski, zamieniać jednostki i przede 
wszystkim należało wykazać się logicznym myśleniem. Droga do 
uwolnienia była długa, ale niesamowicie intrygująca i trzymająca 
graczy w napięciu. Dodatkowo emocje podsycały zastosowane na-
rzędzia: kody QR do pomalowania, skrzyneczki zamknięte na 
kłódki z szyfrem, długopisy z światłem UV, czy możliwość mie-
szania eliksirów, dzięki którym uczestnicy mogli poczuć się jak 
prawdziwi detektywi. 
Z kolei na wystawę sztuki powstały liczne prace przedstawiające 
fraktale, imienne mandale, obiekty takie jak ślimak Teodorosa czy 
złota spirala. Dzięki tym artystycznym wyzwaniom ćwiczyć mogli 
wyobraźnię przestrzenną, uczyli się dostrzegać symetrie, poznali 
konstrukcję odcinków o długościach niewymiernych. Matema-
tyczni artyści wyszywali też wyszywanki matematyczne i składali 

origami. W listopadzie uczniowie skupili się na ostatnich 
poprawkach i przeszli do fazy testowej własnych zagadek. 
Wszystkie grupy wymieniały się między sobą, odwiedzały 
w stworzonych grach, po to aby wyciągnąć wnioski i doszli-
fować niedoskonałości, jeśli takie wystąpiły. Wtedy też za-
proszono gości, reklamowano Festiwal i zakupiono nagrody. 
Finał projektu miał miejsce 11 grudnia, w godzinach od 14.00 
do 18.00. Celowo dniem tym była niedziela, aby umożliwić 
rodzinom wspólne spędzenie czasu. Organizatorzy (czyli 
uczniowie klasy 7 i 8) się nie zawiedli, gdyż Festiwal cieszył 
się dużym powodzeniem. Na plakatach do poszczególnych 
pokoi już w pierwszej godzinie Festiwalu trudno było szukać 
wolnego miejsca do zapisu do gry a sala gimnastyczna pękała 
w szwach. 
Ci, którzy czekali na wejście do poszczególnych pokoi, 
mieli zapewnione liczne rozrywki w postaci kreatywnych 
stoliczków, przy których uczniowie instruktorzy ukazywali 
piękno matematyki. Każdy stoliczek prezentował jakąś cie-
kawostkę a odwiedzający odchodzili stamtąd z własnoręcznie wy-
konanymi dziełami, między innymi bryłą platońską na sznurkach, 
heksaflexagonem, wyszywanką z przekątnymi dwunastokąta fo-
remnego czy wstęgą Mobiusa. 
Kolejnym punktem na Festiwalu, który cieszył się dużym powo-
dzeniem był Matematyczny Kalendarz Adwentowy, którego roz-
wiązanie kilku świątecznych łamigłówek dawało możliwość wzięcia 
udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród. Każdy miał też moż-

liwość rozgrywek w kąciku planszówkowym. Bardzo ważne dla or-
ganizatorów FRM było zaangażowanie rodziców z dziećmi, czasem 
nawet kilkuletnimi. Mamy nadzieję, że w ten sposób rozbudzać się 
będzie zamiłowanie do nauki matematyki i zrozumienie, że może 
to być świetną zabawą. 
Dziękując wszystkim zaangażowanym nie można zapomnieć o ro-
dzicach, którzy przy tej okazji przygotowali wraz z dziećmi ozdoby 
choinkowe i stroik oraz częstowali gości kawą i własnoręcznie upie-
czonym ciastem.
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Gruz Rally Trophy IV za nami!

Pierwszy dzień zmagań w terenie to jazda bez przewodnika - na road-
book, podzielony był na dwie pętle. Do południa były to obszary położo-
ne na północ od Ogrodzieńca, jak się okazało bardzo zdradzieckie. Kilka 
dni przed imprezą spadło sporo śniegu, który akurat na piątek stopniał 
skutecznie rozmiękczając trasę prowadząca polnymi, często dawno za-
pomnianymi drogami. Uczestnicy pięknie topili się w błocie jeden po dru-
gim, pogrążając kolejnych którzy próbowali ich wyciągnąć. Skutkiem tego, 
pierwsza połowa dnia trwała co najmniej ¾ dnia a dla niektórych nawet 
dłużej. Było wspaniale :)

Dlatego też na drugą pętlę-na południe od Ogrodzieńca pojechali już chy-
ba tylko najtwardsi – nie bez znaczenia jest że było to już po zmroku. Do-
datkowo rozpoczęły się intensywne opady mokrego śniegu, ograniczające 
widoczność i przyczepność a dla przypomnienia – był to rajd nawigacyjny, 
gdzie trasę trzeba było odszukać na podstawie książki drogowej od or-
ganizatora. Pętla południowa była w większości łatwiejsza niż północna, 
tutaj było mniej okazji aby się utopić w błocie, natomiast z racji że był 
to już bardziej pagórkowaty teren wyzwanie stanowiły strome podjaz-
dy z koleinami po traktorach. Tutaj bardzo przydatne były wspomniane 
wcześniej modyfikacje pojazdów. Zresztą, wszędzie były przydatne a każ-
dy dodatkowy centymetr prześwitu był na wagę złota. Z tej pętli część 
załóg zjechała na bazę późną nocą – cali szczęśliwi :)

Dzień drugi to zdecydowanie inna jazda – odcinki szybkościo-
we na zamkniętym torze, walka o checkpointy i o każdą sekun-
dę skutecznie weryfikowały słabe punkty samochodów. Sor-
ry - gruzów! Wiele pojazdów wróciło na lawetach bo nie miało innego 
wyjścia. No cóż, było to całkowicie skalkulowane ryzyko - trasy nie 
były łatwe. Dziękujemy za wspólną zabawę, zachęcamy do zerknię-
cia na pełną galerię na profil organizatora www.facebook.com/gruzrally 
Są chętni jechać na kolejną edycję?

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

Byle czym – byle jechać – można powiedzieć że to jest główne motto uczestników tej imprezy. Przekrój startujących pojaz-
dów był naprawdę ciekawy i niektórych nigdy nie spodziewali byście się zobaczyć w terenie, natomiast gwoli wyjaśnienia 
- samochody przeszły mniejsze lub większe przeróbki aby zwiększyć swoje zdolności bądź odporność. Często jednak owe 
przeróbki to terenowe opony na napędzanej osi i płyta chroniąca silnik przed uszkodzeniami oraz lekko podniesione zawie-
szone. Do tego determinacja kierowcy i oto mamy przepis na sukces i rewelacyjną zabawę. 

ODDŁUŻANIE | KREDYTY

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!

Kontakt

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

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

KUPIĘ
• maszyny rolnicze, ciągniki, przyczepy
• sprzęt budowlany, koparki itp.
• samochody dostawcze i ciężarowe

Tel. 504 926 819
Stan techniczny bez znaczenia!

POSZUKUJEMY GRUNTÓW
do wydzierżawienia pod budowę

farm słonecznych (fotowoltaicznych)

Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej:

Powierzchnia od 1 do 100 ha
• bez planu zagospodarowania terenu,
• klasa gruntu IV lub gorsza,
• bez drzew i zabudowań,
• obszar nie objęty formami ochrony,
• linia SN (średniego napięcia) przez działkę
lub w bliskiej odległości stacja energetyczna

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 607 07 08 49 • biuro@peo24.pl • Jakub Jałocha

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy od 13 500 zł rocznie za 1 ha.

Polska Energia Odnawialna ‖ peo24.pl

Umów się na indywidualną wycenę!
TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMYWJAZDOWE

• BALUSTRADY, PORĘCZE
• KONTENERY, WIATY, GARAŻE
• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.

• USŁUGI TOKARSKIE
(RÓWNIEŻ ZWIĄZANE
Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów:
stal - ocynk, malowanie proszkowe,

stal nierdzewna, aluminium.

Kilkunastoletnie doświadczenie
w branży. Fachowość i dokładność. Działamy według projektów i oczekiwań

nawet najbardziej wymagających Klientów.
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3 pomysły na świąteczne aranżacje
Nic tak dobrze nie wprowadza w bożonarodzeniowy nastrój, jak przystrojony dom. Girlandy światełek na oknach, zapalone świece 
i figurki na parapetach czy wiszące papierowe gwiazdy tworzą ten magiczny klimat. Zanim jednak rzucimy się w wir świątecznego 
strojenia, warto wybrać kierunek tematyczny, aby całość prezentowała się spójnie. Który styl wybrać?
– Robiąc coroczny rekonesans ozdób świątecznych często nasuwają 
się nam 2 wnioski. Pierwszy – że dekoracji przybywa, drugi – że 
każdy dodatek jest z nieco innej bajki, co łatwo wytłumaczyć tym, 
że kupujemy je co roku, często pod wpływem impulsu i nie zawsze 
wybieramy to, co pasuje do zestawu domowego, a to co nas zauro-
czyło. Zachęcam więc do zrobienia małej selekcji i wybrania prze-
wodniego stylu, w którym udekorujemy całe mieszkanie, wykorzy-
stując pasujące dodatki. Sprawdźmy, który styl skradnie Wasze 
serca! – mówi dekoratorki związana z marką KiK.

Przytulny skandynawski klimat

Mieszkańcy zimnej Północy potrafią zadbać o nastrój we wnętrzach 
– naturalne materiały i mnóstwo ciepłego światła płynącego ze 
świeczek i lampek sprawia, że robi się przyjemnie mimo mroźnej 
aury na zewnątrz. Podpatrując naszych sąsiadów, możemy od-
tworzyć ten styl w naszych domach. Co będzie nam potrzebne? 
Przede wszystkim ozdoby wykonane z naturalnych materiałów – 
drewna, wikliny czy rattanu. Możemy wykorzystać także gałązki 
igliwia czy szyszki.
– Dekoracje w stylu skandynawskim stawiają na prostotę – nie 
znajdziemy tam dodatków, które będą mieniły się złotem, raczej 
prym wiodą naturalne kolory – beż, szary odcień czy poprzecierana 
biel. Elementem, który się wybija jest czerwień fałuńska – uko-
chany kolor Szwedów. To ona połączona w jasnymi odcieniami 
stworzy kontrastowe zestawienie. Jeśli wśród naszych ozdób świą-
tecznych dominują drewniane, proste świeczniki, figurki reni-
ferów i sanek, wycięte z drewna choinki czy rattanowe wieńce, 
warto je wykorzystać i stworzyć przyjemny, skandynawski wystrój. 
Ważne, aby dekoracjom towarzyszyło światło – może być z kre-
mowych, owalnych świeczek czy powieszonych girland – wtedy 
mamy komplet – wspomina ekspertka marki KiK.

Magiczny styl glamour
Niektórzy mówią, że stylistyka glamour jest wprost stworzona 
do podkreślenia klimatu Bożego Narodzenia. I jest w tym sporo 
racji, bo uwypukla uroczysty charakter święta, nadaje mu elegancji 
i dużo błysku. Niegdyś dominowały w nim królewskie kolory – 
złoto i srebro – dziś do palety barw dołączył szlachetny granat, 
głęboki fiolet czy perłowy róż. Barwy świetnie wyglądają we wła-
snych, kontrastowych zestawieniach, np. welurowy granat połączony 
z błyszczącym złotem, ale przede wszystkim dobrze prezentują się 
na przygaszonym tle – jasne ściany i klasyczne meble są dla nich 
idealną scenerią. Jakie dekoracje wybrać, aby uzyskać piękny efekt?

– Styl glamour potrafi czarować, jeśli umiejętnie połączymy kolory 
i dodatki. Na pewno warto zastosować sprawdzone pary kolory-
styczne – np. złoto i biel, róż i delikatną szarość – albo postawić 
na jeden kolor bazowy i jego się trzymać – jak srebro, które można 
ograć na kilka sposobów. Pamiętajmy, że aranżacja świąteczna to 
nie tylko dekoracja bożonarodzeniowego stołu czy ubranie choinki, 
ale także przystrojenie wieńcami drzwi domu czy strefy przy ko-
minku. Dekorując te miejsca, miejmy pod ręką błyszczące bombki, 
eleganckie świeczniki czy ceramiczne figurki w królewskich ko-
lorach. Warto rozważyć także zastosowanie sztucznych, ele-
ganckich kwiatów i strojnych kokard jako niestandardową ozdobę 
świątecznego drzewka. Połączenie tych elementów z ciepłym 
światłem lampek choinkowych stworzy niezapomniany widok – 
podpowiada dekoratorka KiK.

Piękno klasyki 
Klasyczna aranżacja świąteczna to propozycja dla tych osób, które 
cenią sobie elegancję i sprawdzone połączenia, a z eksperymentami 
im nie po drodze. Ciepła aranżacja złożona z choinki przystrojonej 

jasnymi bombkami i delikatnymi łańcuchami z koralików będzie się 
dobrze komponowała z tradycyjną zastawą stołową i stołem przy-
krytym obrusem na uroczyste okazje. 
– Przy klasyce nie potrzeba wiele, aby całość aranżacji prezentowała 
się dobrze – na przykład tworząc stroik wystarczy połączyć me-
talowy świecznik z wysoką świeczką, zielonym igliwiem i gładkimi 
bombkami w jednym kolorze. Natomiast do przystrojenia schodów 
posłużą girlandy świetle zamocowane na łańcuchu imitującym 
świerk. Nie używajmy krzykliwych kolorów, różnorodnych form 
czy ceramicznych figurek w różnych stylach. To jest przepis na naj-
lepszą klasykę! – podsumowuje specjalistka marki KiK.
Niezależnie od tego, który styl aranżacyjny do przystrojenia domu 
wybierzemy, bardzo ważna jest atmosfera panująca wśród członków 
rodziny. I tutaj sporo „roboty” przed nami – zadbajmy, aby ten czas 
wykorzystać nie tylko na wieszanie bombek i ubieranie choinki, ale 
przede wszystkim wspólne i radosne przygotowania.

Wesołyc
h

Świąt
OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

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

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

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

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

dom w Strzyżowicach (powiat Będzin) o pow. 
150 m kw plus pomieszczenia gospodarcze 

oraz trzy garaże, działka 74 a.  

Cena: 550 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka o przeznaczeniu budowla-
nym i zieleni nieurządzonej 21 a, 

Zalas, gm. Krzeszowice.   
Część budowlana to ok. 8 a. 

Cena: 119 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana 20 a w 

Rącznej, gm. Liszki.  
Cena: 425 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana (przeznaczenie 

zgodnie z MPZP to MNR2) 56 a,  
w Rudnie gm. Krzeszowice. Na działkę 
składają się trzy działki ewidencyjne, 
położone bezpośrednio koło siebie.

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana  

4 a w Tenczynku
z fundamentem po domu  

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

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 40 a  

w Paczółtowicach, z pięknym 
widokiem na okolicę.

 Cena: 349 tys. PLN.

dom o pow. 240 m kw  
(plus 120 m kw poddasze)  

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

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 60 m kw plus stodoła w Rudnie, działka 34 a.  

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

25. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 
każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
26. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  

Cena: 580 tys zł.

27. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. 
Na działce dom ok 140 m kw do wyburzenia lub remontu.  
Cena: 200 tys. PLN. 

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

Cena: 870 tys. PLN. 

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

Cena 3 tys. PLN/m-c.
33. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w sumie 

8 osób), w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi przynależy 
kuchnia, łazienka, pokój dzienny, 2-3 miejsca parkingowe, 
ogródek.  Podana cena dotyczy lokum dla 4 osób. Cena: 1400 PLN 
/ m-c.

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

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

Fasada Roku 2022 – krakowskie osiedle z „Wyróżnieniem 
internautów”! Budynki z regionu z szansami na prestiżowy tytuł

Przez 6 miesięcy społeczność internetowa oceniała budynki z całej Polski w ramach plebiscytu Fasada Roku 2022. W ten sposób 
z 270 elewacji wyłoniono 5 laureatów w 5 kategoriach, do których wędruje specjalny tytuł „Wyróżnienie internautów”. Wśród 
nich jest również reprezentant Krakowa!
Konkurs Fasada Roku wystartował 1 kwietnia 
br. w pięciu kategoriach: budynek jednoro-
dzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, 
budynek po termomodernizacji, budynek nie-
mieszkalny nowy oraz budynek zabytkowy 
po renowacji. Od tego momentu aż do końca 
września br. architekci, wykonawcy i inwe-
storzy mogli zgłaszać swoje realizacje – bu-
dynki wykończone kompletną technologią 
Baumit. Miesiąc później – 1 maja, wystar-
towało głosowanie publiczności, które trwało 
aż do końca października. Każdy mógł ocenić 
dowolną liczbę kandydatów. Procedura była 
prosta – wystarczyło wejść na stronę konkursu 
i wyrazić swoją opinię, posługując się skalą od 
1 do 5 gwiazdek. 
Łącznie w plebiscycie zebrano prawie 29 000 
ocen entuzjastów budownictwa i architektury 
z całej Polski. Budynki z najwyższą notą w swojej kategorii 
otrzymały specjalny tytuł „Wyróżnienie Internautów”.

Krakowska realizacja doceniona przez internautów
W grupie nowych budynków wielorodzinnych najwyżej został 
oceniony I etap osiedla Solaris Park w Krakowie, którego inwe-
storem jest Semaco Invest Group Sp. z o.o. Projekt autorstwa B2 
Studio Sp. z o.o. urzeczywistnił wykonawca – Expres-Konkurent 
Sp. z o.o. Sp.k.

Jurorzy wchodzą do gry
Internauci odkryli już swoje karty, teraz czas na niezależną ocenę 
ekspertów. Poznamy ją już wkrótce – obrady konkursowego jury 
z udziałem doświadczonych architektów i branżowych specjalistów 
odbędą się jeszcze w listopadzie. Obiekty, które zajmą pierwsze 

miejsce w swojej kategorii, zostaną odznaczone tytułem Fasada 
Roku 2022 i automatycznie dołączą do obsady międzynarodowej 
odsłony rywalizacji – Baumit Life Challenge, by zawalczyć o tytuł 
Europejskiej Fasady Roku. Dodatkowo osoby/podmioty stojące za 
zgłoszeniem zwycięskich budynków do rywalizacji otrzymają od 
organizatora nagrodę w wysokości 10 000 złotych. 
Kraków i jego okolice są licznie reprezentowane w tegorocznie 
odsłonie konkursu. Czy któryś z budynków z naszego regionu za-
triumfuje na poziomie krajowym i otrzyma szansę na dalszą rywa-
lizację – przekonamy się już niebawem. Przebieg konkursu można 
śledzić na stronie internetowej: www.fasadaroku.baumit.com.
Konkurs architektoniczno-budowlany Fasada Roku już od 2007 
roku przypomina o ważnej roli, jaką pełnią w naszym otoczeniu 
elewacje. Nagradza architektów, wykonawców i inwestorów, którzy 

sięgając po ciekawe pomysły i wysokojakościowe materiały bu-
dowlane korzystnie wpływają na krajobraz polskich miejscowości. 
Ideę wspierają uznane organizacje i media branżowe. 
W tym roku patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Izba 
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP) o/Warszawa oraz Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP) o/Poznań. Ideę wspierają także 
redakcje takich periodyków jak: „Budujemy Dom”, „ekspertbu-
dowlany”, „Izolacje”, „Renowacje i Zabytki”, „TerazDom”, „Za-
wód:Architekt” oraz portali internetowych: 4budowlani.pl, ar-
chitekturadzisiaj.pl, architekturaibiznes.pl, bryla.pl, budnet.pl, 
chemiabudowlana.info, infoarchitekta.pl, murator.pl, obud.pl, 
sztuka-architektury.pl, terazdom.pl.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a  

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

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

działka 11 a.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Pavarotti w Hyde Parku
31 grudnia 2022 roku o godz. 18:00 zapraszamy do kina Sztuka w Chrza-
nowie na retransmisję legendarnego londyńskiego koncertu „Pavarotti 
w Hyde Parku”. Wersja remasterowana i z polskimi napisami. Bilety w cenie 
30 zł do kupienia w kasie kina/Informacji MOKSiR oraz online. W cenie 
biletu lampka szampana.
Któż nie chciałby obejrzeć największego tenora XX wieku na wielkim ekranie? Dlatego przypominamy 
kultowy koncert Luciana Pavarottiego w Hyde Parku.
Był rok 1991, włoski śpiewak miał wtedy 55 lat i znajdował się u szczytu swojej operowej kariery. Choć 
w dniu koncertu strasznie padało, ponad 125.000 melomanów przyszło do słynnego londyńskiego parku, 
by posłuchać swojego ulubionego tenora. Wśród gości znaleźli się m.in.: Diana, księżna Walii, Karol, jej 
mąż i następca tronu (obecnie król Karol III), premier Wielkiej Brytanii John Major, kompozytor Andrew 
Lloyd Weber oraz aktor Michael Caine.
Występujący od mediolańskiej La Scali po nowojorską The Metropolitan Opera Luciano Pavarotti zaśpiewał 
wtedy przemoczonej, ale szczęśliwej publiczności arie, które szczególnie lubił, ze słynną „Nessun dorma!” 
z opery ”Turandot” Pucciniego na czele. Nie zabrakło też pieśni Di Capuy ’O sole mio! W programie kon-
certu znalazły się również kompozycje Verdiego, Masseneta, Wagnera, Meyerbeera i Leoncavalla (słynna 
aria „Śmiej się, pajacu!”). Artyście towarzyszyła 80-osobowa orkiestra i 120-osobowy chór.

Czas trwania: 94 minuty
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Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja 
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ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
TRANSPORT OSÓB

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

• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

HARRY
Harry to około 4-letni pies w typie goldena. Trafił do nas po odłowieniu z małej miejscowości 
w woj. świętokrzyskim. Błąkał się razem z suczką goldenką przez kilka miesięcy uciekając 
przed ludźmi. Początki były trudne, bo Harry ma duży dystans do ludzi, a zwłaszcza obcych. 
W tej chwili nam już zaufał. Szukamy dla niego domu świadomego i najlepiej z drugim psem, 
przy którym Harry szybciej się otworzy do nowych opiekunów. Jest łagodny, wesoły, uwielbia 
zabawę z innymi psami. Niedawno został wykastrowany. Harry czeka na swoją nową rodzinę 
w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197

KALINKA
Kalinka - suczka przywiązana sznurkiem do barierki i porzucona, została przygotowana do ad-
opcji (szczepienia, chip, kastracja) i rozgląda się za nowym domem. Nabrała pewności siebie, 
jest wesoła, skora do zabawy, ciekawa świata, ma dobry kontakt z innymi psami. Trzyma się 
blisko człowieka i z zainteresowaniem przygląda czynnościom, które w tym czasie wykonuje. 
Fajna i miła suczka. Kalinka ma około 4 lata, waży 10 kg. Sunia czeka na kochającą rodzinę 
w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TEŹ PSIAKI Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PIXEL
Przystojniak ze zdjęcia to około 5-letni Pixel. Trafił do nas jako psiak potrzebujący pomocy, 
a takie mają u nas szczególne miejsce. Oko Pixelka uległo uszkodzeniu, konieczna była ampu-
tacja. Jednak to nie odebrało pogody ducha tego psiaka. Pixel jest wesołym pieskiem. Pięknie 
utrzymuje czystość, nie ma problemu z zostawianiem go w domu. Masz jakieś pytania lub 
chcesz poznać Pixelka? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.

CHARLIE
Charlie to jeszcze psie dziecko. Ma niespełna rok. Jego łapka musiała zostać amputowana, ze 
względu na wadę wrodzoną, która utrudniała mu normalne funkcjonowanie.  Obecnie Charlie 
radzi sobie rewelacyjnie, biega, bawi się i skacze jak każdy młody psiak. Charlie bardzo lubi 
towarzystwo innych psiaków niezależnie od płci. Masz jakieś pytania lub chcesz poznać Char-
liego? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.

BONSAI
Bonsai ma około 2 lata i jest w pełni przygotowana do adopcji. Jak na psa w typie spaniela przy-
stało, kocha węszyć i eksplorować otoczenie. W stosunku do ludzi jest zupełnie bezkonfliktowa, 
jednak do innych psów podchodzi z rezerwą. Jeśli lubisz długie spacery i szukasz towarzyszki 
Bonsai będzie świetną towarzyszką. Masz jakieś pytania lub chcesz poznać Bonsai? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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

Rodzinnych, nastrojowych,
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia
i wielu sukcesów
w roku 2023

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

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!


