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Haki na Cyberataki - jedyny 
taki wirtualny escape room do 
edukacji finansowej młodzieży

• „Haki na Cyberataki” to darmowa, interaktywna 
gra typu escape room z zakresu edukacji 
finansowej, poruszająca najbardziej aktualne 
tematy (kryptowaluty, mikropłatności, kredyty, 

„chwilówki” etc.).
• Gra może służyć jako narzędzie dydaktyczne 

dla nauczycieli przedsiębiorczości, 
wychowawców,  chcących w atrakcyjny sposób 
dotrzeć do młodzieży z ważnymi kwestiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego.

ŻABKA, ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

natasha.baliy baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym trenerem!

baliy.natasha@gmail.com

czytaj dalej na str. 2

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

14 banków w ofercie
Kredyty udzielane bez prowizji

Doradca finansowy
z ponad 10-letnim doświadczeniem

KREDYTY Z GWARKIEM!

hipoteczne • konsolidacyjne
i gotówkowe od 50 tys. PLN

Więcej informacji pod numerem
tel.: 696 595 118

Zapraszamy!

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

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

00

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

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIEWCHRZANOWIE

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

(duży pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój).

Cena: 215 tys. PLN do negocjacji.

Tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
dom240mkw

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

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

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 34 a

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

remontu oraz stodołą.
Wszystkie media,

droga asfaltowa gminna.
Cena: 400 tys. PLN.
Tel. 696 595 118
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• Gra została przygotowana przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila dzięki 
darowiźnie udzielonej w ramach programu grantowego pn. „Haki na cyberataki” 
organizowanego przez Fundację Santander.

• „Haki na Cyberataki” dostępne są w wersji desktopowej https://hakinacyberataki.itch.io/
haki-na-cyberataki oraz jako aplikacja w Sklepie Google Play.

W dobie pandemii znacznie zwiększyła 
się liczba ataków w sieci i ich form. Cały 
czas powstają też nowe, za którymi często 
nie nadążają organy ścigania i instytucje 
chroniące konsumentów. Szczególnie 
narażoną grupą na cyberataki i działania 
internetowych oszustów jest młodzież, 
która większość swojego wolnego czasu 
spędza w sieci. To właśnie ten stan rzeczy 
zrodził potrzebę wyposażenia młodzieży 
w odpowiednie mechanizmy obronne 
i przetrenowanie tych mechanizmów  
w bezpiecznych warunkach. Tak powstała 
bezpłatna gra „Haki na Cyberataki”, za 
którą stoi Stowarzyszenie Ochrony Kon-
sumentów Aquila i Fundacja Santander.

Atrakcyjne narzędzie dla nauczycieli 
i uczniów

 Jak podkreślają twórcy gry, w programach 
zajęć szkolnych ciągle jest zbyt mały 
nacisk położony na edukację finansową. 
Często brakuje również ciekawych na-
rzędzi dydaktycznych, aby uatrakcyjnić 
proces przekazywania wiedzy i wyko-
rzystać narzędzia, które w większym 
stopniu przemawiają do młodzieży. Na 
aspekt ten zwraca uwagę Małgorzata Miś, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony 
Konsumentów Aquila:
– Projekt stworzenia gry „Haki na Cy-
berataki” jest odpowiedzią na rosnące 
zagrożenia, z jakimi spotyka się mło-
dzież. Zagrożenia te dot yczą funk-
cjonowania rynku usług f inansowych, 
zwłaszcza w tak niebezpiecznym śro-
dowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. 

Młodzi ludzie, którzy niebawem staną 
się pełnoprawnymi konsumentami, 
bardzo często nie posiadają elementarnej 
wiedzy odnośnie usług finansowych. Są 
również narażeni na różnego rodzaju cy-
berataki i pułapki, jakie czekają na nich 
w przestrzeni wirtualnej. Stąd pomysł 
na stworzenie nowoczesnego narzędzia 
edukacyjnego w formie gry, które z jednej 
strony pomoże i ułatwi nauczycielom do-
tarcie do uczniów. Z drugiej będzie rze-
czywiście wpisywało się w świat oraz za-
interesowania młodych ludzi. A przede 
wszystkim nie będzie trąciło nudą. 

Kryptowaluty, mikropłatności, sub-
skrypcje  

i inne tematy na czasie
Pomysłodawcy gry, znając od strony prak-
tycznej największe bolączki i wyzwania 
związane z bezpieczeństwem finansowym, 
wpletli w jej fabułę najbardziej aktualne 
tematy z tego obszaru. Uczniowie, którzy 
przechodzą przez kolejne pokoje wirtu-
alnego escape roomu, stykają się z takimi 
zagadnieniami jak:
•  Bezpieczne korzystanie z bankowości 

internetowej;
•  Mikropłatności;
•  Kryptowaluty;
•  Subskrypcje;
•  Pożyczki i kredyty;
•  Różnice 

między bankiem 
SKOK-iem 
a parabankiem;

•  Niebezpieczeństwa 
związane 
z pożyczkami 
krótkoterminowymi 
"Chwilówkami";

•  Nieuczciwe 
praktyki rynkowe 
wprowadzające 
w błąd;

•  Opis systemu pomocy osobom 
poszkodowanym (m.in. rola 
Rzecznika Finansowego 
i Rzeczników Konsumentów)

Gra „Haki na Cyberataki” przeznaczona 
jest dla uczniów ostatnich klas szkoły 
podstawowej oraz dla młodzieży uczęsz-
czającej do szkół ponadpodstawowych. 
Grę można wykorzystać m.in. na lek-
cjach przedsiębiorczości, informatyki, 
godzinach wychowawczych lub przed-
miotach zawodowych związanych z edu-
kacją finansową.
Grę „Haki na Cyberataki” można włączyć 
zarówno na komputerze stacjonarnym, 
jak i na smartphonie, pobierając jako 
aplikację ze Sklepu Google Play. Dzięki 
temu możliwe jest przeprowadzenie lekcji 
nawet wtedy, kiedy niemożliwy jest dostęp 
do pracowni komputerowej.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Haki na Cyberataki - jedyny taki wirtualny  
escape room do edukacji finansowej młodzieży

Wojewoda Sieciech – pierwszy historycznie potwierdzony przodek Toporów
Najstarszym znanym dziś przodkiem rodu Toporów, potwierdzonym przez przekazy historyczne był wojewoda Sieciech – najpotężniejszy 
polski możnowładca ostatniego 30-lecia XI w. Sieciech pochodził z elit społecznych sprawujących władzę od pokoleń. Jego dziadowie byli 
najprawdopodobniej przywódcami plemiennymi pogańskich grodów słowiańskich już w czasach przedhistorycznych i książętami w państwie 
Wiślan. Warowna siedziba Sieciecha znajdowała się we wsi Morawica, położonej kilkanaście kilometrów na zachód od Krakowa, gdzie na 
wyniosłym wzgórzu otoczonym mokradłami, palatyn wzniósł zamek. Dzięki niezwykłym wpływom, jakie dostojnikowi udało się zdobyć na 
dworze księcia Władysława Hermana, to on stał się faktycznym kierownikiem spraw państwowych, pod koniec XI w. postrzeganym przez 
Polaków jako rządca kraju. Od Sieciecha wzięli swój początek Toporowie – najstarszy polski ród rycerski, z którego wywodzili się Tęczyńscy.
Kulisy dojścia Sieciecha do 
władzy nie są dokładnie znane, 
zapewne jednak to on dopro-
wadził do buntu, w wyniku 
którego król Bolesław Śmiały 
został wygnany z kraju, a tron 
objął jego chorowity i nieudolny 
brat – Władysław Herman. 
Sieciech bez wątpienia gó-
rował nad nowym władcą oso-
bowością oraz zdolnościami, 
dzięki czemu mógł nim z ła-
twością manipulować. Książę 
z kolei chętnie powierzał po-
dejmowanie decyzji swojemu 
wojewodzie, który dzięki temu 
stopniowo zagarniał władzę 
w państwie. Palatyn wiedział, że panująca dynastia Piastów cie-
szyła się ogólnym poważaniem poddanych, stery nad krajem przej-
mował  więc z wolna, krok po kroku. 
Nie chcąc wzbudzać niczyich podejrzeń, dążył do tego, by lud 
powoli oswajał się z jego zwierzchnictwem i zaakceptował jego 
przywództwo. Zdobytą w ten sposób władzę sprawował w sposób 
autorytarny, przeciwników pozbywał się, wydając w imieniu księcia 
wyroki banicji lub zaprzedania w niewolę z błahych nawet powodów, 
a wolne stanowiska obsadzał wyłącznie swoimi krewnymi. Dzięki 
temu był w stanie obezwładniać potencjalnych rywali politycznych 
i zapewnić sobie zaplecze w postaci zależnych od siebie lub sprzyja-
jących sobie osób. Sieciech obnosił się ze swoją władzą, chciał aby 
była ona dla wszystkich wyraźnie widoczna. 
Pragnąc ją podkreślić, bił własne monety, mimo że był to przywilej 
zarezerwowany dla monarchy. Swoje bogactwo i potęgę manife-
stował również poprzez fundowanie obiektów sakralnych. Jednym 
z nich była stojąca do dziś kolegiata św. Andrzeja w Krakowie, 
spełniająca nie tylko funkcje religie, lecz również obronne. Dawała 
ona Sieciechowi i jego potomkom oparcie militarne w najbliższej 
okolicy Wawelu.

Sieciech wpływał też na wychowanie synów Władysława Hermana, 
aby i nimi móc w przyszłości kierować. Łączyły go również bliskie 
relacje z Judytą – żoną księcia, która w znaczący sposób wspierała 
nie własnego męża, ale ambitnego wojewodę. Kilkanaście lat rządów 
Sieciecha i metody ich sprawowania musiały przysporzyć mu wielu 
wrogów, nieuniknione były rebelie organizowane przez jego prze-
ciwników. Na ich czele stanęli książęcy synowie obawiający się, że 
rosnący w siłę palatyn, planuje zgładzenie całej dynastii piastowskiej 
i zagarnięcie tronu. Dołączył do nich również Władysław Herman 
zmuszony przez synów do odsunięcia od siebie wieloletniego do-
radcy. Około 1101 r. skazany na banicję wojewoda został wydalony 
z kraju, a jego dobra skonfiskowane. Po kilku latach wygnania wrócił 
do Polski, nie uczestniczył już jednak w życiu politycznym. Wo-
jewoda Sieciech dał początek jednemu z najpotężniejszych pol-
skich rodów rycerskich – Toporom, którzy w okresie niespełna 
200 lat rozbicia dzielnicowego gęsto rozsiedlili się w Małopolsce. 
Pamięć o potężnym przodku wzbudzała wśród jego członków po-
czucie wspólnoty, cementowała wzajemne więzi i przysparzała sił 
do rozwoju. Stała się ona jednym z kluczowych czynników wspa-
niałego rozkwitu rodziny, której przedstawiciele przez stulecia 

obracali się w najbliższym otoczeniu polskich władców i sięgali po 
najwyższe urzędy w państwie. Fakt pochodzenia od szlachetnego 
pradziada ułatwił średniowiecznym Toporom wejście w szeregi pol-
skich elit możnowładczych i utrzymanie się w nich przez kilkaset 
lat, zaś w dobie renesansu pomógł licznym spośród nich w stara-
niach o zaszczytne tytuły i wyróżnienia budzące w środowiskach 
arystokratycznych szacunek i poważanie.
Opowieść o Sieciechu znajdziesz w książce Macieja Stępowskiego. 
Książka dostępna jest na allegro oraz w następujących sklepach 
stacjonarnych:
• Księgarnia Erato – Galeria Centrum Krzeszowice
• Księgarnia klasztoru Karmelitów w Czernej
• Księgarnia KSIDE ul. Mickiewicza 5 Chrzanów (okolice rynku 

w Chrzanowie)
 v www.ratujtenczyn.org

31. Finał WOŚP zagra  
29 stycznia 2023 roku pod hasłem:

Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich - 

małych i dużych!
Finały WOŚP to nie tylko uliczna 

kwesta. To także mnogość wydarzeń 
towarzyszących! 

Od koncertów, przez zawody 
sportowe i pokazy f ilmowe 
aż po motorowe szaleństwa. 
Szczególnie zapraszamy do 
Karkowa. Sprawdźcie, czym 
będzie żyło Smocze Miasto 
podczas jubi leuszowego 

grania! Lista imprez jest na 
bieżąco uzupełniania. 
Wejdź na: https://www.wosp.
krakow.pl/final-w-krakowie/
wydarzenia-31-finalu-wosp-w-
-krakowie/

DO SPRZEDANIA
piękna działka 48 awWierzchowiu
w bezpośredniej bliskości Rezerwatu

Przyrody Doliny Kluczwody

Cena: 110 tys. PLN.
Tel. 796 351 499
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Wysoczańska B.: Świat na nowo
Koniec wojny, a w Polsce zaczyna się czas powojennej 
odbudowy i podnoszenia kraju z gruzów. Porucznik 
Szczepan Andryszek, służący podczas wojny w Wojsku 
Polskim pod rozkazami Sowietów, zostaje funkcjona-
riuszem podległym UB. Zostaje oddelegowany do Nowej 
Soli na Ziemiach Odzyskanych. Tymczasem do miasta 
przybywa jeden z wielu transportów z repatriantami ze 
Wschodu, a wśród nich z Drohobycza przyjeżdża Lidia 
Malczewska z ojcem profesorem pianistą, siostrą Zofią 
i jej rodziną. Lidia zostaje zatrudniona w poniemieckim 
szpitalu. Tam poznaje Janka Zielińskiego, ciężko rannego 
partyzanta z Lubelszczyzny. Czy świat wróci do normal-
ności i znajdzie się w nim miejsce na miłość?

Chamberlain D.: Na końcu ulicy
Kiedy mąż Kayli Carter ginie w wypadku na budowie 
ich wymarzonego domu, kobieta wie, że ze względu na 
ich czteroletnią córeczkę musi się trzymać. Kiedy Kayla 
spotyka dziwną starszą kobietę, która mówi jej, by zrezy-
gnowała z zamieszkania w tej okolicy, prawie się zgadza. 
Szybko okazuje się też, że samo miejsce skrywa sekrety 
sięgające dekad wstecz… Historia o szokujących uprze-
dzeniach, przemocy, zakazanej miłości, poszukiwaniu 
sprawiedliwości i dwóch związanych ze sobą węzłem 
tajemnicy rodzinach.

Owens D.: Zew Kalahari
Na dotąd niepoznanym terenie, gdzie w promieniu setek 
kilometrów nie ma dróg, cywilizacji, a nawet ludzi i wody, 
Owensowie zaczynają badania zwierząt, które nigdy 
wcześniej nie widziały człowieka. To opowieść o życiu 
pełnym przygód wśród lwów, hien brunatnych, szakali, 
żyraf i wielu innych stworzeń, które stały się im bliskie, 
przejmująca relacja z ich walki z niebezpieczeństwami 
życia na jednym z ostatnich nieskalanych cywilizacją 
miejsc na ziemi. 

Wochlik J.: Tajemnica z przeszłości
Karolina i Malwina dowiadują się, że zmarł ich dziadek, 
który je wychował. Pozostawił im w spadku starą leśni-
czówkę i prośbę, by znajdujące się w domu listy prze-
kazały kobiecie o imieniu Stefa, jednak siostry nigdy 
wcześniej o niej nie słyszały. Gdy zaczynają sprzątać 
leśniczówkę, odkrywają, o jak wielu rzeczach nie miały 
pojęcia. Odnajdują listy młodego marynarza, Antka, które 
zabiorą je w podróż w przeszłość, od lat pięćdziesiątych, 
po pierwsze lata XXI wieku.

Bednarek J.:  
Sekretna historia ludz... skarpetek

Piąty tom cyklu „Niesamowite przygody dziesięciu skar-
petek” rzuca nowe światło na znane nam fakty z dziejów 
Polski i świata. Co tym razem się przydarzyło tekstylnym 
bohaterkom, jakie lądy i czasy odwiedziły, jakie wybitne 
postaci poznały? Wiecie, jak to jest ze skarpetkami – 
wcisną się wszędzie i nieźle potrafią namieszać w biegu 
historii! Sprawdźcie sami, w jakie wydarzenia się wplątały.

Matthews S.: Sekretny pokój w Auschwitz
Dwie siostry zostają brutalnie rozdzielone przez wojnę. 
Anna trafia do nazistowskiego obozu koncentracyjnego. 
Danuta nie przestaje starać się o jej ocalenie, nawiązując 
bardzo ryzykowany kontakt z polskim podziemiem. 
Marzenie o ponownym spotkaniu zostaje niestety uda-
remnione. Szansa na zemstę pojawia się sześćdziesiąt 
lat później. Tragiczna i zarazem porywająca opowieść 
o oszustwie, odwadze i sile przetrwania. 

Głowińska A.: Kicia Kocia w aptece
Tym razem Kicia Kocia spędziła cały dzień w aptece i opo-
wiada Packowi, czego się dowiedziała. Pacek, Adelka, 
Julianek i Kicia Kocia bawią się teraz w aptekę – to bardzo 
ciekawa zabawa. 

Stachula M.: Nieobliczalna
Alicja i Martyna to przyjaciółki z lat młodzieńczych. Jedna 
jest samotną matką już dorosłego syna, druga trwa w nie-
szczęśliwym związku z zaborczym mężem, z którym ma 
kilkuletnią córkę. Obie nawzajem zazdroszczą sobie życia, 
nie wiedząc, jak naprawdę wygląda ich codzienność. 
Z pozoru udane relacje między bohaterami zaczynają się 
nagle komplikować, gdy do głosu dochodzą zakłamanie, 
zdrada, zemsta i zazdrość.

Wystawa  
Józefa Robakowskiego  

„Sztuka to Potęga!”
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach 
zaprasza na wystawę jednego z najważniejszych 
twórców neoawangardowych w Polsce – Józefa 
Robakowskiego „Sztuka to Potęga!”.
Sztuka Józefa Robakowskiego, 
podobnie jak jego postawa 
twórcza, jest wyrazem głębo-
kiego umiłowania wolności. 
Zarówno w konceptualno-
-analitycznych działaniach, jak 
i w życiu Artysty obserwujemy 
nieprzerwaną chęć wpływu na 
wizerunek świata. Robakowski 
pamiętający ok rucieństwo 
wojny, żyjący w irracjonalnej 
rzeczywistości nieudolnego 
ustroju socjalistycznego, po 
dziś dzień stara się w swej pracy 
twórczej komentować to co go 
niepokoi. 
Na wystawie prezentujemy 
dzieła Józefa Robakowskiego 
z lat 80. ubiegłego wieku, takie 
jak: „Podanie ręki” (1981-1982), 
„Pamięci L. Breżniewa” (1982), 
„Sztuka to Potęga!” (1985), „Fe-
tysze” (1986-1987). Prace te 
w dużym stopniu demaskują 
i ośmieszają totalitarny reżim 
Związku Radzieckiego, prze-
ciwko któremu Robakowski wy-
stępuje jako neutralny artysta. 
Stanowią one także osobliwe re-
medium, sposób na przetrwanie 
w niepewnych czasach PRL-u.

Wymowa prac Józefa Roba-
kowskiego po niemal 40 latach 
jest wciąż aktualna w kon-
tekście niepokojów w Europie 
Wschodniej. Artysta pozostaje 
wierny swoim ideom. Jest prze-
konany, że sztuka może być 
potężniejsza od jakiejkolwiek 
siły militarnej. Potęgę sztuki 
Józefa Robakowskiego ukazuje 
także jego ostatnia – prezen-
towana na wystawie – praca 
„Fotomania 1939-2016”. Jest 
ona syntetycznym obrazem 
życia i twórczości Artysty w ko-
lażowym ujęciu kilkuset zdjęć, 
odnalezionych w Internecie. Są 
to migawki z prywatnego życia 
Józefa Robakowskiego, długo-
letnia praca artystyczna i pe-
dagogiczna Profesora w Szkole 
Filmowej w Łodzi, spotkania 
z przyjaciółmi. To jego własne 
wyznanie…
Wystawa rozpoczyna obchody 
35-lecia Galerii sztuki w Krze-
szowicach. Partnerem wystawy 
jest Muzeum Fotografii w Kra-
kowie, z którym wspólnie zapra-
szamy na spotkanie z Józefem 
Robakowskim, które odbędzie 
się 14 stycznia 2023 o godz. 

18.00 w głównej siedzibie 
Muzeum – MuFo Rakowicka.

__
Wystawa:  

„Józef Robakowski.  
Sztuka to Potęga!”

Kurator wystawy:  
Kamil Kłeczek

Partner:  
Muzeum Fotografii 

w Krakowie

Patronat honorowy:  
Burmistrz  

Gminy Krzeszowice

Patroni medialni: 
 TVP Kultura, 

 Radio Kraków, Artinfo.pl

Organizator / miejsce wy-
stawy:  

Galeria Sztuk Wizualnych 
Vauxhall w Krzeszowicach, 

ul. dr J. Walkowskiego 

Wystawa czynna  
do 5 marca 2023

Dyskusyjny Klub 
Filmowy - Simona

Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego "Siódmy Kontynent", które od-
będzie się 27 stycznia, w piątek, o godzinie 18.00.  
Na seans zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krzeszowicach.  Wyświetlimy film 
"Simona", w reż. Natalii Korynckiej-Gruz.
Kim naprawdę była Simona 
Kossak - legendarna ba-
daczka, która żyła otoczona 
zwierzętami w Puszczy Biało-
wieskiej? Dlaczego uciekła od 
rodziny - słynnego rodu Kos-
saków? Jak wyglądało życie 
pierwszej polskiej ekolożki-
-aktywistki w latach 70.? Uni-
kalne, często prezentowane 
po raz pierwszy w f ilmie, 
zdjęcia i nagrania z archiwum 
Simony oraz jej partnera Lecha 
Wilczka przenoszą nas do pra-
starej Puszczy i pozwalają do-
świadczyć wyjątkowego życia 
z dala od cywilizacji. Simona 
była ulubienicą terroryzującego 
okolicę kruka, matkowała ry-
siowi i łosiom, a jej empatyczne 
podejście do zwierząt i roślin 
nie tylko pozwoliło nam zo-
baczyć Puszczę Białowieską 
jako unikalny na skalę światowa 
ekosystem, ale też pomaga nam 
zrozumieć, że jesteśmy współ-

lokatorami na Ziemi i powin-
niśmy pozwolić innym istotom 
żyć. Ta barwna, bezkompro-
misowa i wyprzedzająca swój 
czas wizjonerka często sa-
motnie musiała walczyć o dobro 
oraz szacunek dla przyrody.

 v Agnieszka  
Szczuka-Ciapała
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Sposób na (pół)oficjalne stylizacje
Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, karnawałowe zabawy albo spotkania ze znajomymi – po-
czątek roku niesie za sobą naprawdę wiele okazji do świętowania! Jeśli wypadają one w weekend, 
to sprawa jest prosta, bo mamy czas, by się naszykować, ale jeśli na takie spotkanie musimy się 
wybrać od razu po pracy, to mogą pojawić się pewne trudności. Podpowiadamy w co się ubrać 
i o czym pamiętać, by prezentować się w punkt zarówno w biurze, jak i na imprezie!Zima nie daje zbyt 
dużego pola do popisu, jeśli chodzi o stylizacje. Przede wszystkim musi nam być ciepło i wygodnie. 
Gdy dochodzi do tego konieczność ubrania się tak, by outfit był „na miejscu” zarówno w biurze, jak 
i na imprezie, wiele osób na samą myśl o takich kombinacjach zaczyna boleć głowa. Niepotrzebnie.
– Zacznijmy od dobrej bazy. 
W tym przypadku możemy za 
nią uznać sukienkę. Jej długość 
zależy od naszych preferencji 
i od tego, gdzie pracujemy, ale 
w większości przypadków naj-
lepiej sprawdzi się taka, która 
kończy się w okolicach kolan. 
Nie powinna też mieć zbyt 
dużego dekoltu, chyba że na 
czas pracy zasłonimy go np. 
szalem albo chustą. Poza tym 
może mieć właściwie dowolny 
fason – z rozkloszowanym 
dołem, o kroju A, ołówkowym, 
z koper tow y m dekoltem, 
golfem, stójką. Może być za-
pinana na guziki lub suwak, 
z długim lub k rótk im rę-
kawem albo bez – podpowiada 
ekspertka związana z siecią 
sklepów KiK.

Klasyczna paleta
Skoro w kontekście fasonów 
mamy dużą dowolność, czy są 
jakieś sugestie co do kolorów? 
Na co najlepiej postawić?  
– Najbardziej „plastyczne” do 
wystylizowania będą sukienki 
w ciemnych, klasycznych od-
cieniach, takich jak czerń, 
butelkowa zieleń, ciemna 
czerwień czy ciemna szarość, 
bo z powodzeniem sprawdzą 
się w wersji codziennej, jak 
i tej bardziej wieczorowej. Jeśli 

jednak w naszej szafie 
dominują kolorowe 
wzory albo jasne su-
kienki, to wybierzmy 
to, w czym będziemy 
czuć się najlepiej i po 
prostu postawmy na 
właściwe dodatki – 
radzi stylistka KiK.
Wybraną sukienkę 
zestawmy z czarnymi 
rajstopami i botkami 
a lbo kozakami na 
stabilnym obcasie. 
To ponadczasowy, praktyczny 
i pasujący właściwie do każdego 
fasonu oraz sylwetki wybór, 
który dopełni bazę naszej uni-
wersalnej stylizacji.

…za dnia profesjonalnie
W wersji „do biura” sukienkę 
możemy zestawić z delikatną 
biżuterią i naszym codziennym 
makijażem i fryzurą. Jeśli dekolt 
w sukience nie jest odpowiedni 
do pracy, przyda nam się szal 
lub chusta albo luźniejszy swe-
terek, który możemy założyć na 
sukienkę.  

…a wieczorem elegancko
Metamorfozę zapewnią nam 
właśnie dodatki, ale tym razem 
w wersji bardziej odświętnej. – 
Jeśli zależy nam na ekspre-
sowym efekcie, to postawmy 

na inną, bardziej błyszczącą 
biżuterię i mocniejszy makijaż 
– czerwona szminka lub lekko 
połyskujący cień do powiek 
potrafią zdziałać wiele! Jeśli 
jednak mamy możliwość za-
brania nieco większej ilości 
akcesoriów, możemy zmienić 
także buty i przeskoczyć z ko-
zaków w szpilki, a stylizację do-
pełnić zadziorną ramoneską lub 
elegancką marynarką. Efekt 
gwarantowany! – zapewnia 
ekspertka sieci sklepów KiK.
Dobrze dobrana suk ienka 
i kilka wymiennych dodatków 
to sposób na szybką meta-
morfozę. Aby mieć pewność, 
że wyposażyłyśmy się we wła-
ściwe dodatki, zróbmy próbę 
w domu i przetestujmy, czy bi-
żuteria albo marynarka, która 

„chodzi nam po głowie”, będzie 
się dobrze komponować z su-
kienką w wariancie codziennym 
i wieczorowym. Pamiętajmy 
też, żeby przemyśleć temat me-
tamorfozy pod względem logi-
stycznym, w zależności od tego, 
czym podróżujemy do pracy, 
czy mamy gdzie zostawić rzeczy 
na przebranie, a także jak dosta-
niemy się na wieczorną imprezę. 
Jeśli tylko odpowiednio przy-
gotujemy się do tego zadania, 
w 5 minut z klasycznej biurowej 
elegancji nasz look nabierze im-
prezowego stylu. To naprawdę 
takie proste! 

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

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

AROMATERAPIA W GABINECIE KOSMETYCZNYM ELF 

W SPRZEDAŻY  
DYFUZORY  

ORAZ OLEJKI

CZYM JEST AROMATERAPIA 
Aromata (grec.) - to wonne korzenie, zioła, Aroma (łac.) 

oznacza zapach, Therapeia (grec.), czyli poprawa ogól-
nego stanu zdrowia, utrzymanie harmonii między duszą 

i ciałem, proces wspomagający ciało i umysł człowieka 
w celu przyspieszenia zdrowienia.

Aromaterapia to oddziaływanie na organizm naturalnymi 
olejkami eterycznymi o określonym pochodzeniu i jakości. 

Dział medycyny naturalnej - stosowanie naturalnych olejków 
roślinnych, wdychanie, oddziaływanie na skórę i śluzówki. Tra-

dycyjne wykorzystanie specjalnie przygotowanych wyciągów 
z kwiatów, liści, nasion, drewna, korzeni lub kory roślin znanych 

jako olejki eteryczne.
Termin „aromaterapia” oficjalnie po raz pierwszy pojawił się 

w 1937 r. w książce, pt. Aromaterapia, dzięki francuskiemu che-
mikowi Rene Maurice Gatefosse. Zainteresował się aromaterapią, 

gdy bardzo szybko wyleczył oparzenie ręki przez zanurzenie jej 
w kadzi z lawendą (1910 r.). Oparzenie zagoiło się bardzo szybko, 

nie pozostawiając blizn. Wydarzenie to zapoczątkowało serię badań 
nad właściwościami różnych olejków eterycznych. Gattefosse zaczął 

również stosować olejki eteryczne w preparatach dermatologicznych.
OLEJKI ETERYCZNE 
Nazwa olejek eteryczny wywodzi się od łacińskiego określenia „oleum 

aetherium” i oznacza współcześnie ciekły koncentrat, pozyskiwany 
z wydzielających zapach części roślin. Polskie Towarzystwo Aromatera-
peutyczne rekomenduje jako surowce do zabiegów aromaterapeutycz-
nych tylko i wyłącznie olejki otrzymane metodami naturalnymi. 
NAJPOPULARNIEJSZE OLEJKI ETERYCZNE 
• Olejek z kadzidłowca – król olejków 
• Olejek lawendowy – królowa olejków
• Olejek różany 
• Olejek z drzewa herbacianego
• Olejek cynamonowy 
Stosowanie na skórę (masaż, wcieranie) - wykazuje szerokie właściwości 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, antyseptyczne oraz antyutleniające. 
Inhalacja (wdychanie) olejków - wykazuje działanie przeciwdepresyjne, na 
lepszą pamięć i koncentrację. Wdychanie olejków wywołuje pozytywne 
skojarzenia i emocje – zadowolenia i radości. 
BADANIA NAUKOWE
W 1991 roku naukowcy Richard Axel i Linda Buck opublikowali wiado-
mości dotyczące czynności receptora węchowego oraz geny kodujące 
ten receptor. Opisali ok. 1000 genów (stanowiących ok. 3% ludzkiego 
genomu) kodujących receptory węchowe. Za wyjaśnienie molekularnych 
i komórkowych mechanizmów odbierania i przekazywania sygnałów zapa-
chowych do wyższych obszarów w mózgu, uhonorowani zostali Nagrodą 
Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny (2004 r.)

PRZYKŁADY BADAŃ NAUKOWYCH
• Encefalograficzne badania na pacjentach zdrowych i z zaburzeniami 

psychicznymi wykazały, że aromaterapia ułatwia zdolność zapamięty-
wania i wykonywania zadań, korzystnie wpływa na psychikę i pamięć 
człowieka.

• Badania na grupie studentów Uniwersytetu w Lubece wykazały, że 
zapach olejku różanego obecny podczas zadań, zwiększał o kilkanaście 
procent zdolność zapamiętywania układu obrazków na szachownicy.

• Badanie rezonansem magnetycznym wykazało, wzmożoną aktywność 
hipokampu przy obecności bodźca zapachu.

Podawane w różnych legendach o Kleopatrze doniesienia, że sypiała na 
poduszkach wypchanych płatkami róż, aby mieć piękne i kolorowe sny 
oraz przyjmowała kochanków na dywanach usłanych różami, aby potęgo-
wały wrażenia, a także pisma wielkiego uczonego Avicenty na temat olejku 
różanego, znajdują pełne potwierdzenie we współczesnych badaniach.
W tradycjach medycyny ludowej w Europie środkowej stosowano, jako 
środek uspakajający i nasenny, poduszki wypchane szyszkami chmielo-
wymi. Obecnie nie mogą być już traktowane jako mity. Bo teraz wiemy, że 
ulatniający się nad szyszkami chmielowymi olejek zawiera około 0,15% 
dwumetylowinylokarbinolu, który ma silne właściwości sedatywno – 
hipnotyczne.

ZAPRASZAMY DO INSTYTUTU URODY ELF NA MASAŻE  
POŁĄCZONE Z AROMATERAPIĄ I ZAKUPU CUDOWNYCH 

OLEJKÓW ETERYCZNYCH ORAZ DYFUZORÓW.
Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

„..tradycyjna metoda medycyny naturalnej, w której jako substancje czynne 
stosowane są naturalne, roślinne olejki eteryczne wprowadzone do organizmu 

przez drogi oddechowe i poprzez skórę...”
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5 typów zabawek, które powinno mieć każde dziecko
Nieraz stajemy przed dylematem, jaki prezent zakupić dzieciom. Aby znaleźć idealną opcję, często szukamy inspiracji w internecie, 
radzimy się znajomych czy sugerujemy się reklamami. Która z propozycji będzie wartościowa i ucieszy obdarowanego? Przedsta-
wiamy listę najpopularniejszych typów zabawek, z których (prawdopodobnie) każde dziecko wybierze coś dla siebie.
Jaki jest idealny prezent dla dziecka? Przede wszystkim ten, który 
będzie dopasowany do jego wieku, a co za tym idzie – zainteresowań. 
Przy starszakach dobrze być czujnym obserwatorem, aby wychwycić 
to, co może pogłębić pasję i wzbudzić ponadprzeciętne zaintereso-
wanie. Dobrze jest także wybrać zabawki, szczególnie dla młodszych 
dzieci, które będą rozwijały ich umiejętności, logiczne myślenie i wy-
obraźnię. Uczenie przez zabawę świetnie się tutaj sprawdza. Jakie 
typy warto wziąć pod uwagę? 

Coś do przytulania
Czyli miś, lalka-bobas czy maskotka, która ze szmacianej kukiełki staje 
się najlepszym towarzyszem małego dziecka. Pełni rolę pluszowego 
przyjaciela, z którym brzdąc na swój sposób się komunikuje i zaprasza 
do odgrywania ról. Zabawka ma często specjalne miejsce w sercu malca, 
dlatego towarzyszy mu w różnych sytuacjach i okolicznościach, ułatwiając 
zasypianie czy wizyty w obcych miejscach. Warto oczywiście zastanowić 
się, czy kolejny miś do kolekcji to dobry pomysł. Można podpytać ro-
dziców o ulubione zwierzątko dziecka i sprawić mu je w pluszowej wersji. 
Miłość gwarantowana!

Coś do budowania
Klocki – drewniane, plastikowe, materiałowe, proste czy o wymyślnych 
kształtach zainteresują dziecko w każdym wieku. Dzięki nim powstaną 
różne zamki i budowle, a także najwyższe wieże, których burzenie będzie 
przyjemnością.
– Trudno nie zauważyć dziecięcego skupienia i determinacji podczas 
budowania z klocków. To właśnie wtedy wyobrażenia materializują 
się, a proste klocki zmieniają się w budulec tuneli, labiryntów czy 
domów. Zabawa rozwija umiejętności planowania przestrzennego 
czy logicznego myślenia, ale przede wszystkim uczy korzystania 
z wyobraźni – wylicza ekspertka związana z marką KiK i dodaje: 
w tym aspekcie można porównać klocki do patyka, który został 
okrzyknięty w 2005 roku zabawką wszechczasów przez The Strong 
National Museum of Play w Nowym Jorku – dzięki wyobraźni 
dziecka może zmienić się w jakikolwiek przedmiot.

Coś do rysowania
Choć u jednych rodzin blok i kredki zużywają się w mig, 
a u innych starczą na dłużej, to rzadko się zdarza, aby dziecko 
nie lubiło rysować, malować czy kolorować. Dlatego zestaw pla-
styczny wzbogacony o kolorową kredę, mazaki, farby, sztalugi czy 
tablice kredowe może uratować niejedno deszczowe popołudnie 
i… czystą ścianę.

Coś do odgrywania ról
Mama, tata, brat, siostra – to pierwsze osoby, które poznaje 
dziecko i zaczyna odtwarzać ich zachowania, obsadzając siebie 
lub swoje pluszaki w ich rolach. Pójdźmy jednak o krok dalej – 
starsze dzieci poznają różne zawody, a te szczególnie dla nich 
atrakcyjne zaczynają pojawiać się w zabawach. Dlatego warto 
zwrócić uwagę na zabawki tematyczne, które im ułatwią wcho-
dzenie w konkretne role.

O czym mowa?
– Dziewczynki często zaczynają się interesować pracą fryzjerki 
albo makijażystki i chcą testować swoje umiejętności na… głowie 
mamy. Może się to różnie skończyć, dlatego dobrym pomysłem 
będzie prezent w postaci lalki, którą można uczesać, podciąć 
jej włosy, zapleść warkocz albo pomalować. Wszelkie zestawy 
z różnymi strojami do wyboru także przyniosą sporo frajdy. Na 
drugim biegunie są resoraki, samochody strażackie i policyjne, 
którymi często interesują się chłopcy, ale i dziewczynki. Zestaw 
różnych pojazdów, dopasowanych do wieku dziecka, z pewnością 
pozwoli na niejedną akcję ratunkową czy ekscytujący pościg – 
mówi specjalistka marki KiK.

Coś, co lubi dziecko 
Niby to oczywiste, ale często jako obdarowujący o tym zapominamy. 
Jeśli nie znamy zwyczajów dziecka, zasięgnijmy wiedzy u rodzica, 
podpytajmy, czym się interesuje, zamiast wybierać typową zabawkę 
dla dziecka w jego wieku. Czasem może się okazać, że piłka do gry 
„w nogę” będzie leżała w kącie nieużywana, bo chłopiec jest molem 
książkowym, a lalka z kompletem strojów będzie nietrafiona, bo 
dziewczynkę pasjonują kolejki z pociągami.
Widząc ogromny wybór zabawek dziecięcych pamiętajmy o tym, 
że nie wszystko złoto, co się świeci. Istnieją gadżety, które mimo 
nazwy „edukacyjne” wcale takie nie są, a największe hity ze skle-
powych półek mogą nie pokrywać się z zainteresowaniami dziecka. 
Stawiajmy na pewniaki, ale i zasięgnijmy języka u źródła, bo o traf-
ności prezentu decyduje jedynie radość obdarowanego i tej zasady 
się trzymajmy.

#ekodom – jak nauczyć dzieci segregacji odpadów?
Jak podaje GUS liczba produkowanych przez nas śmieci stale wzrasta – w 2021 roku statystyczny Kowalski wygenerował 358 kg od-
padów – to o 16 kg więcej niż w 2020 r. Dlatego tak ważna jest segregacja w gospodarstwach domowych, ale i edukowanie młodszego 
pokolenia w tej kwestii – w myśl zasady: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jak w łatwy (i przyjemny) sposób 
nauczyć dziecko zasad sortowania śmieci, a tym samym wzbudzić odpowiedzialność za środowisko? Przedstawiamy kilka pomysłów!
Aby segregacja odpadów była efektywna, muszą się w nią zaangażować 
wszyscy domownicy. Dorośli i dzieci powinni wiedzieć, do którego 
pojemnika wrzucić plastikowe opakowania i butelki, co zrobić z kar-
tonem po mleku czy wyczerpanymi bateriami. Zasady sortowania 
w jasny sposób tłumaczy Ministerstwo Środowiska, które od lipca 
2017 roku wprowadziło w kraju Jednolity System Segregacji Odpadów 
(JSSO). I choć z niektórymi zużytymi opakowaniami nie mamy pro-
blemu i wiemy, że kartony i tekturę wrzuca się do niebieskiego kosza 
na papier, o tyle istnieją śmieci, które budzą nasze wątpliwości – jak 
przeterminowane leki czy ceramika lub doniczki. Receptą na sukces 
jest wyedukowanie siebie, ale także najmłodszych. Za wiedzą pójdą 
czyny i wyrobienie nowych nawyków. Od czego zacząć?

Nowe życie rzeczy
Kiedy jest najlepszy czas na naukę sortowania odpadów? Wtedy, kiedy 
dzieci potrafią odróżnić rodzaje opakowań i wiedzą, że na przykład 
słoik jest wykonany ze szkła, a worek foliowy z tworzywa sztucznego. 
Na samym początku najlepiej pokazać dziecku cel i wytłumaczyć, po 
co segregujemy śmieci w domu i dlaczego jest to takie ważne. Definicja 
recyklingu raczej nie wzbudzi zainteresowania, tak samo, jak opero-
wanie trudnym słownictwem. Za to opowiedzenie bajki o przemianie 
zużytej butelki PET w nowe opakowanie na detergenty czy ciepły 
śpiwór. – Pierwszym krokiem do edukacji na temat recyclingu może być 
zademonstrowanie dziecku produktów, które pochodzą właśnie z tego 
źródła. Taki zabieg to naoczne świadectwo, że recycling istnieje i ma 

sens. Informację, że coś pochodzi z odzysku często możemy znaleźć 
na opakowaniu produktu, a przynajmniej tak jest w przypadku naszych 
produktów z linii Paclan For Nature, w której znajdują się np. ście-
reczki z mikrofibry wykonane w 55% z butelek PET – opowiada Marta 
Krokowicz, Brand Manager marki Paclan. W ten atrakcyjny sposób 
uzmysłowimy dziecku, że ze śmieci mogą powstawać nowe rzeczy – 
włókna do produkcji ubrań, kafelki czy nawozy do roślin – a od tego, 
do jakiego pojemnika wrzuci zużyte opakowanie naprawdę wiele zależy. 

„Magiczne” kolorowe pojemniki
Niebieski, zielony, żółty, brązowy, a może czarny pojemnik na śmieci? 
Opcji do wyboru jest wiele, ale tylko jedna właściwa. To kolejne zadanie 
dla rodzica – wytłumaczyć dziecku, jakie odpady powinny się znaleźć 
w każdym z koszów i ułatwić mu zapamiętanie. Można stworzyć razem 
plakat edukacyjny, rozpiskę albo nauczyć dziecko wierszyka-wyli-
czanki, który przypomni mu wszystkie zasady. Zanim przejdziemy do 
praktyki, zaangażujmy dzieci w robienie „przypominajek”, czyli kartek, 
które przyklejone do pojemników z workami na śmieci przypomną, 
jaką zawartość umieścić w każdy z nich. Pociechy mogą narysować 
symbole opadów, stworzyć podpisy albo pomalować kartki na odpo-
wiednie kolory. Po ich przyklejeniu można zorganizować zawody na 
najszybsze posegregowanie przygotowanych wcześniej śmieci. Dobrą 
praktyką będzie punktowanie zebranych odpadów w tygodniu i na-
grodzenie zwycięzcy w ostatnim dniu rozgrywek. Turnieje wiedzy 
o ekologii i domowe planszówki to także doskonały pomysł.

Edukując najmłodszych warto pamiętać o produktach „kłopotliwych” 
i wytłumaczyć dziecku, gdzie wrzucić karton po mleku, co zrobić z za-
brudzonym papierem czy gdzie składować stare baterie i inne elektro-
śmieci. Nie zapominajmy także o wyjaśnieniu, które resztki jedzenia 
mogą trafić do brązowego kosza z odpadami BIO, a które nie nadają 
się na kompost czy nawóz dla roślin. Warto przypomnieć także, że 
w przypadku bioodpadów ważną rolę odrywa sam worek na śmieci – 
powinien być w pełni kompostowalny, jak worki papierowe czy worki 
BIO, które są biodegradowalne.
– Prowadzenie „ekodomu” i aktywne segregowanie odpadów przez 
całą rodzinę wymaga wiedzy, zmiany przyzwyczajeń i większej czuj-
ności, jednak warto zrobić to dla środowiska i nas samych. Chcąc na-
uczyć dziecko odpowiedzialnej, proekologicznej postawy, pamiętajmy, 
że sami musimy ją urzeczywistniać. Dziecko uważnie obserwuje ro-
dziców i stąd czerpie przykład, dlatego sortowanie śmieci w domu, 
spontaniczne zebranie opadów do kosza na spacerze czy wybór eko-
logicznych artykułów gospodarstwa domowego np. z linii Paclan For 
Nature – procentuje podwójną troską o planetę – naszą i naszych dzieci 
– podsumowuje Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

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

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

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI W TENCZYNKU Z UDZIAŁEM NASZEJ FUNDACJI!
Kolorowy, rozśpiewany, spontaniczny! Taki był pierwszy Orszak Trzech Króli w Tenczynku organizowany przez 
Parafię p.w. św. Katarzyny w Tenczynku , do którego mieliśmy zaszczyt przyłączyć się z naszymi milusińskimi: 
Kamą, Karmelkiem, Milką, Amorkiem i Fioną.
Wolontariusze i przyjaciele Fundacji wystąpili w rolach pasterzy, 
Aniołków i Diabłów, a dzieci jeżdżące w szkółce jako Trzej 
Królowie poprowadzili orszak. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować oraz wzięli udział w uświetnieniu tego 
ważnego święta. Cieszy nas każde wydarzenie, które pozwala 
być bliżej naszej lokalnej społeczności.
Nie zapominajcie o nas w zimę – my o Was pamiętamy :)
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KĄCIK KULINARNY

ZUPA Z BOCZNIAKAMI, PYSZNA  
I PROSTA W PRZYGOTOWANIU
Uwielbiam boczniaki! Fakt, najchętniej smażone i panierowane. 
Tym razem jednak wykorzystałam je inaczej, a okazały się być 
równie smaczne. Tak więc szczerze Wam tę zupę polecam, 
zwłaszcza, że jest prosta i łatwa w przygotowaniu!

Zupa z boczniakami 
• 25 dkg boczniaków
• 25 dkg włoszczyzny 

mrożonej
• 1 łyżka majeranku 

suszonego
• 5 ziaren ziela 

angielskiego
• 1 łyżeczka papryki 

słodkiej
•  2 liście laurowe
• 1 łyżka musztardy 

francuskiej
• pieprz/sól do smaku
• 1 łyżka pasty 

paprykowej
• 1/2 łyżeczka chili
• woda
Do garnka wlałam wodę, do-
dałam przyprawy i włoszczyznę 
i zagotowałam. Boczniaki opłu-
kałam i  pokroiłam w paseczki. 
Ponieważ zupa w garnku się 
zagotowała, dodałam bocz-
niaki i ponownie całość goto-
wałam kilka minut. Gdy bocz-
niaki zmiękły, dodałam pastę 
paprykową oraz musztardę. Na 
koniec całość doprawiłam do smaku solą i pieprzem. I gotowe :) Podałam zupę posypaną 

świeżo mielonym pieprzem!

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

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

3 pomysły na szybkie przekąski na karnawał!
Trwa gorący czas pod względem spotkań towarzyskich – karnawał! Chcemy jak najlepiej ugościć swoich przyjaciół, dlatego do-
bieramy muzykę, stroimy mieszkania i tworzymy pyszności. Jakie przekąski podbiją podniebienia gości, a ich zrobienie jest szybkie 
i łatwe? Sprawdź nasze kulinarne propozycje!
Receptą na udaną zabawę karnawałową jest zawsze towarzystwo, ale 
nie ukrywajmy – paluszki i miska chipsów to raczej zestaw na wieczór 
filmowy niż domówkę. Tutaj jedzenie gra pierwsze skrzypce – towa-
rzyszy rozmowom, toastom i tańcom. Najlepiej, jeśli można je chwycić 
w dłoń i usiąść na skraju sofy, aby oddać się rozmowom albo położyć 
na talerzyku i pójść z nim do kuchni – tam toczą się najlepsze dyskusje. 
Co zatem przygotować?

1. Sałatka z figą i kozim serem – coś lekkiego
Domówka bez sałatki to nie impreza, dlatego musi znaleźć się na stole. 
To ona zazwyczaj znika jako pierwsza i zjednuje sobie podniebienia 
zarówno wegetarian, jak i mięsożerców. Po świętach czujemy się przeje-
dzeni, dlatego chętniej sięgamy po lżejszą wersję sałatki. Właśnie taka 
jest propozycja z figami, kozim serem, szpinakiem, czerwoną cebulą 
i miodowym dressingiem. Zrobimy ją w 15 minut – najwięcej czasu 
zajmie opłukanie i osuszenie liści szpinaku oraz pokrojenie fig i cebuli. 
Wszystkie składniki wkładamy do salaterki, obsypujemy pokruszonym 
serem kozim i polewamy sosem złożonym z łyżki oliwy, soku z cytryny 
i miodu. Sól i pieprz posłużą jako wykończenie. 
– Sałatkę najlepiej przygotować wcześniej, a przed włożeniem do 
lodówki owinąć miskę folią spożywczą, aby zawartość nie chłonęła 
zapachów z lodówki i zachowała świeżość. To także dobry sposób 
na zapobieganie wysychaniu żywności – np. ciast drożdżowych czy 
pieczywa -   mówi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

2. Chlebek ziołowy – coś chrupiącego 
Niekwestionowanym bohaterem każdej domówki są przekąski typu 
finger food, które można zjeść bez konieczności używania sztućców. 
Odrywany chlebek z masłem czosnkowo–ziołowym zdecydowanie się 
do nich zalicza. Przekąska należy do wyjątkowo smacznych, co za-
wdzięcza połączeniu drożdżowego ciasta z rozpływającym się masłem 
o ziołowym smaku. Aby go przygotować, należy wyrobić drożdżowe 
ciasto. Połączmy w misce wszystkie składniki – 25 gramów świeżych 
drożdży, 300 gramów mąki, 160 mililitrów ciepłej wody, dorzućmy 
pół łyżeczki soli i cukru oraz 4 łyżki oleju. Wyrabiajmy całość, aż 
ciasto będzie sprężyste i odstawmy do wyrośnięcia na godzinę. Na-
stępnie przygotujmy ziołowe masło, łącząc tłuszcz z przeciśniętym 
przez praskę czosnkiem i posiekaną zieloną pietruszka oraz ulubionymi 
przyprawami. Czas na składanie! To najprzyjemniejszy moment, bo 
chlebek swój apetyczny wygląd zawdzięcza właśnie formowaniu. Roz-
wałkowane ciasto należy posmarować masłem czosnkowym, następnie 
podzielić na mniejsze prostokąty i tak złożone cząstki ułożyć w kek-

sówce, łączeniem do góry. Chlebek pieczemy w piekarniku przez 25 
minut przy temperaturze 180°C. 
– Wskazówka dla tych osób, które przygotowują ziołowy chlebek, ale 
także często pieką warzywne czy mięsne pasztety, jak i słodkie babki: 
zamiast używać klasycznej, metalowej keksówki, wykorzystajmy 
papierową foremkę Paclan For Nature, której nie trzeba smarować 
tłuszczem, a po wykorzystaniu myć. Dzięki temu zaoszczędzimy 
czas. Taka foremka to także świetna alternatywa dla ceramicznych 
naczyń, w których przynosimy potrawy na wspólne biesiadowanie. Na 
zakończenie imprezy nie musimy męczyć gospodarza o umycie i wy-
danie naszych półmisków – podpowiada Marta Krokowicz związana 
z marką Paclan.

Czekoladowe muffinki – coś słodkiego 
Na domówkach królują wytrawne potrawy, jednak nie może za-
braknąć czegoś słodkiego. Dobrym wyborem są czekoladowe ba-
beczki z kremem – w internecie znajdziemy na nie wiele przepisów. 
Wszyscy je lubią, można je wygodnie zjeść bez talerzyka i prezentują 

się naprawdę efektownie za sprawą kremu, który najlepiej udekorować 
świeżymi truskawkami lub kolorowymi posypkami.
– Jeśli chcemy ładnie udekorować muffinki czy ciasteczka, ale nie 
mamy rękawa cukierniczego, możemy go zastąpić z powodzeniem 
woreczkiem z suwakiem. Wystarczy napełnić woreczek kremem 
i odciąć delikatnie róg, aby móc formować zgrabne chmurki – radzi 
Marta Krokowicz.
Wszystkie zaprezentowane przekąski sprawdzą się nie tylko na spotka-
niach karnawałowych. Można je serwować także przy innych towa-
rzyskich okazjach – szczególnie, że goście mogą się od nich uzależnić. 
A jakie są Wasze imprezowe pewniaki, które polecacie?

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

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

KONSULTACJE DIETETYCZNE
W GABINECIE ON-LINE

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

ul. Słoneczna 65, 32-098 Czajowice
dietetyk@zbilansowana.pl | tel. 575 505 720
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Podróżowanie z talentami w kieszeni
Biblia – dla wierzących Słowo Boga; dla wszystkich - źródło 
wiedzy o religii chrześcijańskiej, przypowieści i informacji 
o życiu Chrystusa.
Jest w Biblii opowieść o ta-
lentach. W dwóch miejscach – 
choć nieco odmiennie przed-
stawiona – w Ewangeliach Łu-
kasza i Mateusza. W obu wer-
sjach pan/zarządzca wzywa 
podległe sobie osoby, daje im 
jakąś konkretną ilość pieniędzy 
i każe im nimi zarządzać. Dwie 
z tych osób pomnażają pie-
niądze i oddają potem panu 
w ilości pomnożonej, a jedna 
chowa je z lęku przed zarządcą 
i potem oddaje mu dokładnie 
taką ilość, jaką otrzymała. 
Najczęściej te przypowieści 
odczytywane są jako wska-
zówki dotyczące naszych ta-
lentów. I tak bym chciała na 
nie spojrzeć. Zastanowiło 
mnie bowiem ostatnio, że po 
pierwsze ci ludzie nie dostają 
pieniędzy podzielonych po 
równo, a po drugie nie mnożą 
ich po równo. 
Czasami myślę o swoich pa-
cjentach, jak bardzo gonią za 
swoimi ambicjami – kolejne 
studia, specjalizacje, lepsza 
praca, wyższa premia... Nie 
ma końca... By sięgać wyżej 
i biec szybciej porównują się 
do innych i zawsze gorzej na 
tym wychodzą – „ten mą-
drzejszy, ta ładniejsza, ten bo-
gatszy”. Absurdalnie, ci co są 
wierzący, interpretują swoje 
ambicje właśnie jako talenty 
od Boga i zakładają, że Ten 
surowo wymaga od nich (tak 
jak surowy zarządca w przy-
powieściach), by je tylko po-

mnażali. Niewielu widzi, że 
każdy dostaje trochę inaczej 
i różnie te pieniądze po-
mnażają. Jedyne co jest potę-
pione w przypowieściach, to 
lęk, pewna opieszałość, a może 
nawet lenistwo. Nie jest powie-
dziane, jak mamy swoje talenty 
pomnażać, a przede wszystkim 
nie ma żadnej wskazówki, jaki 
ma być efekt tego pomnożenia.
„U Mateusza” jest też takie 
określenie, że każdy dostał 
talenty według „jego zdol-
ności ”. Nie umiejętności, 
które możemy przecież nabyć. 
Ale właśnie zdolności, czyli 
pewnej predyspozycji. Możemy 
się o to złościć, że nie wszyscy 
mamy po równo i jednakowo, 
a le możemy również po-
traktować to jako bogactwo 
świata i skupić się na tym, by 
odkrywać swoje zdolności. 
W głowie brzmią mi usły-
szane kiedyś słowa: „Ideałów 
nie ma. Ideał to ja sam w wersji, 
do której mam podążać. Każdy 
z nas ma swój ideał.”

Często bywa tak, że „goniąc 
króliczka” tracimy życie. Znam 
wiele osób, które orientują się 
w pewnym momencie swojego 
życia i dostrzegają, jak wiele 
s t rac i ł y.  Wie le z doby ły, 
a i owszem! Ale bardzo często 
odbywa się to kosztem relacji, 
odpoczynku, no i zdrowia, 
również psychicznego. 
Można powiedzieć tak – nie 
liczy się efekt. Zakładajmy 
sobie mniej więcej, jaki on ma 
być, ale przede wszystkim do-
ceńmy proces – że jesteśmy 
w drodze, że się rozwijamy, że 
zdobywamy nowe umiejętności. 
Cel ma być jedynie gratyfikacją. 
Piękno jest w podróżowaniu.

 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

WALENTYNKI
"ROZPALOGIEŃNAMIĘTNOŚCI" - pod takim hasłemOriflamewprowadza
dwanowezapachydla niej i dla niego z okazjiWalentynek.

WodaperfumowanaSOFEVERECSTATICdlapań tozapachbursztynowo-
waniliowy, zawiera pigwę, orzech laskowy i olibanum.

Woda toaletowa SO FEVER ECSTATIC dla panów to zapach bursztynowo -
paprociowy, zawiera pieprzTimut, kawę i kadzidło.

Nowe zapachy So Fever Ecstatic dla niej i dla niego rozpalą prawdziwą
namiętność. Oba zapachy przenikają się wzajemnie wywołując żądze.
Pozwól, byogarnąłWasogieńpragnień,poczuj jakzapachySoFeverdlaniej
i dla niego spalają się razemwmiłosnej ekstazie.

W katalogu walentynkowym znajdziemy też nowe pomadki powiększające
usta WOW w 10 kolorach. Pomadka o udowodnionym klinicznie
natychmiastowym efekcie powiększającym usta, pomadka o konsystencji
kremowej zawiera lśniąceperełki, składniki nawilżające i trwałośćdo8godz.

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

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

PODRÓŻE  
Z WYDAWNICTWEM POZNAŃSKIM
Alaska. Przystanek na krańcu świata. Damian Hadaś

Wraz z numerem grudniowym zainaugurowaliśmy w "Gwarku" serię po-
dróżniczą Wydawnictwa Poznańskiego. Prezentujemy w niej pozycje z tej 
serii i zachęcamy do podróży, tych "w realu" - bliższych i dalszych, ale 
także tych odbywanych w marzeniach, w zaciszu domowym, w wygodnym 
fotelu z filiżanką pysznej herbaty w dłoniach... Jak piszą autorzy serii: "... 
stworzyliśmy serię podróżniczą, w której dzielimy się osobistymi opowie-
ściami o miejscach bliskich i dalekich. 
Wydajemy książki pełne lo-
kalnych smaków i niezapo-
mnianych zapachów. Przy-
bliżamy kulturę, język i hi-
storię danego kraju. Poruszamy 
tematy zaangażowane spo-
łecznie i politycznie, a jedno-
cześnie pokazujemy codzienne 
życie mieszkańców oraz nie-
zwykłe miejsca, których nie 
znajdziecie w przewodnikach. 
Chcemy pokazać Wam świat 
i pomóc odkryć jego fascy-
nującą różnorodność. Dzięki 
naszym książkom każdy dzień 
jest podróżą."
W tym numerze prezentujemy 
i serdecznie polecamy książkę  
"Alaska. Przystanek na krańcu 
świata", w której znaleźć można 
m.in. odpowiedzi na pytania:
• Czy na Alasce płaci się 

mieszkańcom za życie?
• Kto, jak i dlaczego wciąż 

poluje tam na wieloryby?
• Co zrobić, gdy stanie się 

oko w oko z łosiem?

Alaska to największy i najrza-
dziej zaludniony stan Ameryki, 
gdzie na kilometr kwadratowy 
przypada pół mieszkańca, 
a do stolicy nie prowadzi żadna 
droga lądowa. Żyje się tutaj 
w otoczeniu zapierającej dech 
w piersiach dzikiej przyrody 
i na granicy płyt tektonicznych, 
więc doświadczenie trzęsienia 
ziemi jest tak samo prawdo-
podobne, jak spotkanie niedź-
wiedzia czy spacer po lodowcu.

Alaska – kojarzona z zimnem, 
wysokimi górami i życiem na 
odludziu – jest o wiele bar-
dziej różnorodna, niż może 
się wydawać. Damian Hadaś 
opowiada o jej kontrastach, 
postępujących zmianach kli-
matycznych, trudnej historii 
rdzennych mieszkańców, fe-
nomenie „Wszystko za życie”, 
ale też o tym, jacy są Alaskij-
czycy i czy naprawdę jest tu tak 
zimno, jak myślimy..

O AUTORZE
Damian Hadaś: Dumny wałbrzyszanin, który po kilku latach na ukochanej Islandii szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności trafił na Alaskę. Miłośnik górskich wędrówek, parków narodowych Stanów Zjednoczonych 
i obserwacji zwierząt w naturalnym środowisku. Z wykształcenia inżynier środowiska, z zawodu i pasji – 
przewodnik oraz organizator wycieczek i wypraw na niceland.pl. Zwolennik turystyki zrównoważonej.

Kontakt

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

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

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.
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Relacja z X Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Rącznej
W czwartek 19 stycznia Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej była gospodarzem jubileuszowego 
X Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś!”, organizowanego pod patronatem Wójta 
Gminy Liszki Pana Pawła Misia. Z uwagi na rozbudowę szkoły, a zarazem imponującą liczbę uczestników główna część 
tego wydarzenia odbyła się w kościele parafialnym w Rącznej.
W przeglądzie wzięły udział chóry niemal ze wszystkich szkół 
naszej gminy. Można było podziwiać talenty uczniów i nauczy-
cieli, wokalistów i instrumentalistów. Zabrzmiały najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki w rozmaitych aranżacjach. Dzieci 
mogły na żywo usłyszeć harfę, skrzypce, akordeon, gitary, in-
strumenty elektroniczne i perkusyjne. Serce rosło!
Reprezentacje szkół przygotowali jak co roku niezawodni nauczy-
ciele – pasjonaci muzyki: Jolanta Majka, Aneta Kowalik, Paweł 
Majewski, Barbara Hebda, Wojciech Biernacki, Elżbieta Nęcka, 
Paulina Śliwa, Marta Piętak, Katarzyna Zabielska, Renata 
Mądry i Dorota Kamińska. Zarówno młodym śpiewakom, jak 
ich opiekunom należą się gorące słowa uznania.
Podczas finału uroczystości wzruszenie i radość towarzyszyły 
wspólnemu śpiewowi, kiedy wszyscy uczniowie utworzyli jeden 
potężny, prawie 300 – osobowy chór przy akompaniamencie 
wszystkich instrumentów, jakie zabrzmiały w Rącznej tego dnia. 
Cieszmy się, że dane nam jest przeżywać tak piękne chwile.
Dziękujemy za obecność Wójtowi Gminy Liszki Pawłowi Mi-
siowi, Sołtysowi Rącznej Krzysztofowi Krupie, radnemu Pio-
trowi Tyrce, dyrektorom szkół, a nade wszystko dzieciom. Słowa 
wdzięczności kierujemy także do księdza proboszcza Jacka Strze-
leckiego za otwarte serce i gościnę.
Wszystkim uczestnikom życzymy radości ze wspólnego muzy-
kowania, a także zdrowia i wszystkiego dobrego w rozpoczętym 
2023 roku.

 v Dyrektor szkoły 
 Barbara Lelek

 v Organizatorzy: 
Dorota Kamińska,  
Agnieszka Klimek,  

Leszek Matwij

 v źródło: www.liszki.pl

Komunikat Kapituły  
Medalu św. Brata Alberta

Kapituła Medalu św. Brata Alberta, zebrana w 106 rocznicę 
śmierci swojego Patrona, przyznała doroczne Medale 
Świętego Brata Alberta.
Laureatami zostały następujące 
osoby:
• Pani Joanna Kul ig – za 

d z i a ł a l n o ś ć  c h a r y t a -
t y w n ą  n a  r z e c z  o s ó b 
z niepełnosprawnościami

• Pan Piotr Zieliński – za 
utworzenie domów dziecka 
na Dolnym Śląsku oraz ich 
wspieranie w ramach stowa-
rzyszenia „Piotruś Pan”

• Pani Cecylia Chrząścik – za 
wieloletnią działalność spo-
łeczną na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami w ramach 
Stowarzyszenia Pomocy Nie-
pełnosprawnym „Bądźcie 
z nami” w Krakowie

• Pa n  A l e x a nd e r  K u r e k 
z Niemiec – za wspieranie 
budowy Domów Pomocy 
Społecznej dla osób z niepeł-
nosprawnościami w Łodzi 
i Radwanowicach.

Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża pracu-
jących w Starym Skałacie woje-
wództwo Tarnopolskie i w Ży-

tomierzu na Ukrainie – za wie-
loletnią pracę na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, po-
trzebujących pomocy oraz ofiar 
wojny na Ukrainie.
Medal Św. Brata Alberta to wy-
różnienie ustanowione w 1997 
r., któremu patronuje Św. Brat 
Albert. Corocznie ogólnopolska 
kapituła, powołana przez Fun-
dację im. Brata Alberta, przy-
znaje go ludziom szczególnie za-
służonym w niesieniu pomocy 
osobom z niepełnosprawno-
ściami i potrzebującym pomocy.
Jako pierwszy medal otrzymał 
śp. ks. kardynał Franciszek Ma-
charski. W latach następnych 
medale otrzymali m.in.: śp. bp 
Jan Chrapek, Rzecznicy Praw 
Obywatelskich prof. Andrzej 
Zoll i śp. dr Janusz Kocha-
nowski, aktorki Anna Dymna, 
Ewa Błaszczyk i Małgorzata 
Kożuchowska, piosenkarze 
Eleni Tzoka, Lidia Jazgar, Irena 
Santor, Monika Kuszyńska, 
Marek Piekarczyk , Paweł 
Kukiz, Adam Nowak, spor-

towcy Agnieszka Radwańska, 
Urszula Radwańska, Otylia 
Jędrzejczak, Mariusz Wlazły, 
Marcin Gortat, Jerzy Dudek, 
podróżnik i polarnik Marek 
Kamiński, restaurator Jan 
Kościuszko oraz kompozytor 
Jan Kanty Pawluśkiewicz.
Medal przedstawiający św. 
Brata Alberta przytulającego 
dzieci zaprojektowany został 
przez Krzysztofa Siepraw-
skiego mieszkańca Schro-
niska dla Niepełnosprawnych 
Fundacji im. Brata Alberta 
w Radwanowicach.
Wręczenie medali odbędzie 
się we wtorek 21 marca 2023 
r. w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie 
w trakcie 23. Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną „Albertiana” orga-
nizowanego przez Fundację 
im. Brata Alberta oraz Fun-
dację Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”.

Przewodniczący Kapituły Medalu św. Brata Alberta  
Jan Bujnowicz (Łódź)

Prezes Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta  
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Radwanowice)
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Zima 2022/2023  3... 2... 1... ???

Tutaj warto zaznaczyć że gdy jednak zima na chwilę się pojawia, więk-
szość fanów offroadu bez mrugnięcia okiem jedzie pomagać cięża-
rówkom i busom stojącym na zaśnieżonych podjazdach i korzystają 
z każdej okazji by komuś pomóc co często widać w relacjach w TV 
i internecie. Tu jest moc i pasja walki z warunkami. W głębi duszy 
większość właścicieli i miłośników 4x4 chciałoby powalczyć więcej, 
nie tylko z warunkami a z żywiołem, z prawdziwą zimą (może nie taką 
jak w Jakucku) ale taką Polską zimą z lat 90 gdzie metrowa zaspa co 
rano była normą.

Offroad w śniegu to świetna zabawa ale można się czasami naprawdę 
mocno wkopać. Przede wszystkim – o czym już pisaliśmy zimą unikaj-
my samotnych wypraw po otwartych przestrzeniach. Łatwo zawisnąć 
4 kołami daleko od stabilnego podłoża i zostaje wędrówka po pomoc. 
Gdy jedziemy polami i nagle ostatnie znaczniki, krzaczki, ślady kolein 
gdzie dokładnie jest droga zanikają bo wszystko jest zawiane na jeden 
poziom. A nie wiemy że obok jest brzeg pola pół metra niżej :-)

Co roku robiliśmy zamknięcie sezonu, nawet czasami udało się po-
szaleć w śniegu. W tym roku ze względu na ograniczenia czasowe nie 
było większego spotkania, ale co się odwlecze…

Sezon 2023 3…2…1… Start!

Też z lekkim opóźnieniem bo dopiero 5 lutego 2023 ale ruszamy w dół 
mapy, w dół Jury trasą Północ-Południe. Czy tym razem będzie zimo-
wo? To się okaże, my nie możemy się doczekać!!!

Kolejne imprezy Atak na wzgórze & Mudness oraz Tak się to robi na 
Południu już w planie, dokładne terminy sukcesywnie na naszym FB!

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

Gdzie te ostre zimy? Gdzie wioski odcięte od świata na kilka dni? Gdzie te zaspy po pas, siarczyste mrozy i ta zamarznięta 
ropa w bakach starych diesli. Tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu praktycznie zawsze zima była zimą, zaczynała się 
około grudnia kończyła około marca i wszędzie było biało. Teraz mimo że nie raz chcielibyśmy poszaleć po białym nie ma 
wiele okazji a schemat zazwyczaj podobny. Spada mokry śnieg, zamarza, łamie gałęzie, dwa dni później rozmarza, topnieje 
i jest po wszystkim zanim się obejrzymy.

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!

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ  
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ  

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM? 
NASZE ATUTY TO:

• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką  
w zakresie stosowania prawa

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży 

nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w 
ofercie naszego Biura)

• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,  

architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) na sfinansowanie 

zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko 
nieruchomości będących w ofercie naszego Biura)

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, 
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach 
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych 
branżowych portali internetowych

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi 

najlepszą dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowa-

dzamy w życie

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

Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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Obniżanie kosztów energii vs. termoizolacja – fakty i mity
Obniżanie zużycia i kosztów energii to cel, który chcą osiągnąć wszyscy. Zdania są jednak podzielone, jeśli chodzi o sposoby jego 
realizacji. Wymiana systemu ogrzewania, inwestycja w pompę ciepła i/lub panele fotowoltaiczne… Kiedy ma to sens i jaką rolę 
w tym wszystkim odgrywa skuteczna termoizolacja?
Napływające dane nie pozostawiają złudzeń – ceny nośników energii 
we wrześniu 2022 były o ponad 40 proc. wyższe niż w poprzednim 
roku. Oznacza to, że koszty ogrzewania budynków, które i tak już 
statystycznie stanowiły największy wydatek w naszym domowym 
budżecie, również szybują w górę. Istnieją jednak sposoby, aby unie-
zależnić się od zawirowań na rynku energii, jak na przykład roz-
wiązania, pozwalające regulować temperaturę w pomieszczeniach, 
usprawniające instalację grzewczą, zmniejszające zużycie ciepłej wody 
i energii elektrycznej oraz zapewniające skuteczną termoizolację domu. 
Na ich temat krążą jednak różne, często sprzeczne informacje. Dlatego 
przytaczamy najbardziej rozpowszechnione stereotypy na ten temat 
i wspólnie z Tomaszem Jarzyną z firmy Baumit, będącej jednym z czo-
łowych producentów systemów ociepleń w Polsce, rozwiewamy wąt-
pliwości i ustalamy, co jest prawdą, a co fałszem. Zaczynamy!

Pompa ciepła to konieczność! 
Już powierzchowny research w internecie pozwala nam uwierzyć, że 
pompa ciepła to strzał w dziesiątkę. Paliwo kopalne kontra alterna-
tywne źródło energii? Czyste rozwiązanie. Jednak także tutaj należy 
podchodzić do sprawy całościowo. Do czego doskonale sprawdza 
się pompa ciepła? Do dobrze zaizolowanych domów z grzejnikami 
niskotemperaturowymi lub z ogrzewaniem podłogowym. Jeśli bę-
dziemy nimi ogrzewać niedocieplony dom, wówczas będą one eks-
ploatowane na granicy swoich optymalnych parametrów. Elewacja 
musi być zatem docieplona, by inwestycja w pompę ciepła miała sens 
i była opłacalną inwestycją.

 Koniec z olejem, czas na remont instalacji ogrzewania! 
System ogrzewania zgodny z najnowszym stanem wiedzy tech-
nicznej jest oczywiście o wiele bardziej energooszczędny i ekolo-
giczny. Choć byśmy jednak wybrali najlepsze rozwiązanie w tym 
zakresie nie ograniczy ono strat ciepła przez elewację budynku, co 
oznacza dalsze marnowanie energii i w ponoszenie w dalszym ciągu 
niepotrzebnych wydatków. Konieczne jest zatem docieplenie ścian, 
by temu zapobiec.

Panele fotowoltaiczne na dach i gotowe! 
Prace związane z montażem takiej instalacji nie trwają długo, bo zaledwie 
jeden dzień. Dla odbiorców końcowych to sposób na stworzenie sobie 
optymalnych warunków do obniżenia kosztów własnych związanych ze 
zużyciem energii. Cudowne rozwiązanie dla docieplonego już budynku. 
Jeśli jednak nie jest on odpowiednio zaizolowany, wówczas zużywa się 
więcej energii, niż się jej pozyskuje ze słońca, bo zarówno kocioł gazowy, 
jak i pompa ciepła potrzebują prądu.

Przecież nie zapakuję swojego domu w plastik!
Styropian jest o wiele lepszym materiałem, niż mogłoby się wydawać. 
Wystarczy wspomnieć, że polistyren ekspandowany (EPS), bo tak brzmi 
jego prawidłowa nazwa, posiada 72 razy większe właściwości docieplające 
niż beton! Ponadto jest bardzo lekki, w jego skład wchodzi głównie po-
wietrze. Co więcej, w dużym stopniu umożliwia dyfuzję. Jest wystar-
czająco paroprzepuszczalny, aby z powodzeniem być stosowanym w sys-
temach ociepleń, instalowanych na większości budynków. 

Dom ocieplony styropianem narażony jest na zagrzybienie
To mit. Polistyren ekspandowany jest odporny na korozję biologiczną, 
a co się z tym wiąże na grzyby i pleśń. Ponadto, ocieplone ściany mają 
wyższą temperaturę niż niezaizolowane, dzięki czemu para wodna – 
będąca pożywką dla niechcianych mikroorganizmów – przy prawidłowo 
dobranym i wykonanym ociepleniu oraz funkcjonującej prawidłowo 
wentylacji pomieszczeń, nie wykrapla się w warstwie ocieplenia lub na 
wewnętrznych powierzchniach ścian budynku. 

Nie doczekam zwrotu z inwestycji
Dobrej jakości ocieplenie pozwala zaoszczędzić nawet 40% energii 
w porównaniu z budynkiem bez termoizolacji. Energii, która jest coraz 
droższa. Właśnie teraz, kiedy mamy do czynienia z wysokimi jej cenami, 
docieplenie amortyzuje się o wiele szybciej niż dotychczas – w zależności 
od dopłat ze strony państwa już po 8 - 10 latach.

Im grubsza warstwa izolacji, tym większe osiągnę oszczędności
 Prawdą jest, że dobra izolacja termiczna wymaga grubej warstwy ocie-
plenia, jednak zależność ta działa tylko do określonego momentu. Po-
wyżej pewnej grubości ocieplenia nie da się uzyskać lepszych parametrów 
przewodności cieplnej. Korzystniej zatem pomyśleć o efektywniejszym, 
niekoniecznie grubszym, materiale ociepleniowym, jak np. płyta grafitowa 
Baumit StarTherm o parametrze λ = 0,031 W/mK czy płyta rezolowa 
Baumit StarTherm Resolution, o współczynniku przewodności cieplnej 
wynoszącym zaledwie λ = 0,022 W/mK. 
Istnieje wiele sposobów na obniżenie kosztów energii. Klucz do sukcesu 
i podstawa wszystkich działań to skuteczna termoizolacja, pozwalająca 
zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło w sezonie grzewczym 
oraz na chłód w sezonie letnim. Pamiętajmy, że najtańsza i najczystsza 
energia to ta, której nie zużywamy.

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

www.instagram.com/baumit.polska

OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

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

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

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

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

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

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

Cena: 400 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

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

Cena: 119 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana 20 a w 

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

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana (przeznaczenie 

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

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana  

4 a w Tenczynku
z fundamentem po domu  

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

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 40 a  

w Paczółtowicach, z pięknym 
widokiem na okolicę.

 Cena: 349 tys. PLN.

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

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

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

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

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

Cena: 580 tys zł.

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

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

Cena: 870 tys. PLN. 

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

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

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

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

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

Sposób na zimowe wnętrza: pastele
Po zjedzeniu ostatnich pierniczków i uprzątnięciu świątecznych dekoracji często pojawia się uczucie pustki. W mieszkaniu, które 
jeszcze niedawno pachniało choinką i było rozświetlone nastrojowymi lampkami, nagle czegoś zaczyna brakować. Do tego 
krótkie, chłodne dni i wszechobecna szarość – styczeń i luty to niełatwy czas. Dlatego warto uprzyjemnić sobie oczekiwanie na 
wiosnę i rozjaśnić sobie codzienność, a przynajmniej wnętrza. Jak? Pastelami!
Moment, w którym sprzątamy świąteczne 
dekoracje, wprowadza lekkie zamieszanie 
w domowej aranżacji, a efekt pustki i po-
czucie melancholii są potęgowane aurą 
panującą na zewnątrz. Jak więc uprzy-
jemnić sobie ten czas? – To idealny 
moment na przearanżowanie wnętrz. 
Przestawienie łóżka w sypialni, szafki 
w korytarzu, stolika kawowego w salonie 
albo, jeśli mam siłę i ochotę, wszystkich 
mebli w pokoju, działa bardzo odświe-
żająco. Zarówno jeśli chodzi o kwestie 
wizualne, jak i emocje. Początek roku po-
strzegamy często jako nowy start i więcej 
możliwości. Zmiany w aranżacji to takie 
symboliczne przypieczętowanie otwarcia 
kolejnego rozdziału – mówi ekspertka, 
związana z marką KiK.  Pastelowe koło 
ratunkowe
Przestawienie mebli to kuszący, szybki 
i właściwie bezkosztowy pomysł na 
zmianę aranżacji. 
– Myśląc o układzie mebli, warto zastanowić się, co robimy 
najczęściej w danym pomieszczeniu. Czasami zmienia się to 
w zależności od pory roku – przykładowo wiosną i latem chcemy 
mieć wygodny dostęp do wyjścia na balkon czy taras i nie mamy 
problemu z zasłonięciem kaloryfera kanapą lub innym meblem. 
Zimą jednak zależy nam na odpowiednim ogrzaniu pomiesz-
czenia, więc usuwamy wszystkie przeszkody, znajdujące się 
przy kaloryferze, przestawiając je np. w stronę drzwi bal-

konowych, z których korzystamy znacznie mniej lub wcale 
w okresie chłodów – tłumaczy specjalistka sieci sklepów KiK.
Jeśli meble w naszych czterech kątach są już ustawione odpo-
wiednio i odpowiadają temu, jak spędzamy czas w okresie zi-
mowym, możemy przejść do zasadniczej kwestii – rozjaśniania. 
Pomimo przesilenia zimowego dni jeszcze są krótkie, więc nie 
możemy bazować jedynie na świetle dziennym i pełnym odsło-
nięciu okien, co i tak rzadko kiedy jest możliwe, jeśli cenimy 
sobie prywatność. Możemy jednak wprowadzić do aranżacji 
pastelowe odcienie, które subtelnie rozjaśnią nasze wnętrze. 

– Pastele wielu osobom kojarzą się 
z wiosennymi, wielkanocnymi deko-
racjami, co może powodować lekki 
niepokój o tej porze roku, ale prawda 
jest taka, że ogólny efekt zależy od 
tego, z czym je zestawimy. Pastele 
świetnie nadają się do rozjaśnienia 
wnętrz zimą. Wspaniale prezentują 
się w przytłumionym styczniowym 
słońcu, a jeszcze przytulniej towarzy-
stwie ciepłego światła świec czy lamp 
– opowiada ekspertka KiK. Małe ele-
menty, duży efekt
Jak zatem pokolorować wnętrza pa-
stelami? – Skupmy się na drobiazgach: 
kubkach, f i l iżankach, wazonach, 
świecznikach, lampionach czy ob-
razkach, które są niedrogie, a przy tym 
praktyczne. Maksimum przytulności 
osiągniemy z pomocą pastelowych po-
duszek, koców, ale także pantofli czy 

piżam lub szlafroków, które dodadzą wnętrzom – dosłownie 
i w przenośni – niesamowitej miękkości – wylicza dekoratorka 
związana z siecią sklepów KiK.Czy to naprawdę takie proste? 
Oczywiście! Nie chodzi o to, by po świętach wykosztowywać się 
na nowe meble czy kolor ścian, ale by coś zmienić w mieszkaniu, 
w którym spędzimy jeszcze sporo czasu, nim nadejdą ciepłe 
dni. Jeśli chcemy podkręcić tę sielsko-pastelową atmosferę, za-
palmy świecę o słodkim zapachu, zróbmy sobie owocową herbatę 
i kupmy bukiet ciętych pastelowych kwiatów, na przykład tu-
lipanów. To błyskawiczny i niezawodny sposób na poprawę 
nastroju i rozjaśnienie pochmurnych dni!

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



14 Informacje, Reklamy

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

TRZEBINIA

LISZKI

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

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

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

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

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

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

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
TRANSPORT OSÓB

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

• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

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

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

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TEŻ 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

KWATERY
PRACOWNICZE
Krzeszowice, Rudawa,

Zabierzów, Nawojowa Góra

POKOJE 2-5 OSOBOWE
DLA EKIP

PRACOWNICZYCH

Potrzebujesz noclegu
dla siebie lub grupy

pracowników?

Zadzwoń:

tel. 796-351-499

Wynajem samochodów dostawczych typu:
Opel Combo, Peugeot Partner

Możliwość wynajmu auta z kierowcą

Wynajem busów 8 + 1

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

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


