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Z okazji Świąt...
Święta Bożego Narodzenia w tym roku pewnie dla wielu z nas będą inne niż te dotychczas nam znane.
Z pewnością cały rok, ze względu na pandemię coronawirusa, był inny – myślę, że dla wielu trudny. Podobnie może być z nadchodzącym okresem świątecznym. Choć, jak wynika z opowiadań osób, z którymi
na ten temat rozmawiam, bardziej niż w poprzednich latach czekamy na koniec roku 2020. Być może
wynika to z nadziei, że nadchodzący czas, którego początek wyznaczony jest datą 1 stycznia, będzie
lepszy niż ten zakończony 31 grudnia.
Można narzekać. Czasami nawet trzeba, żeby wyrazić swoją złość,
irytację, niezadowolenie. Chyba jednak nie należy na tym poprzestawać. W tym czasie, który zbliża się do nas wielkimi krokami,
warto pomyśleć o wdzięczności. Wiem, być może będzie to trudne.
Jednak nawet w najgorszej sytuacji, można znaleźć coś, za co
możemy podziękować. To nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą
być przypadkowe spotkania... osoby, które o nas zadbały, kiedy
byliśmy na kwarantannie... więcej czasu spędzonego z rodziną...
zdrowie bliskich... drożdże, które wreszcie na wiosnę powróciły
na sklepowe półki... Każdy z nas jest w stanie znaleźć coś dobrego
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Sprzedaż - Serwis od 1991
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- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
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Z okazji Świąt...

w swoim życiu – wystarczy
poszukać.
Wdzięczność otwiera nas na relacje z innymi i z samym sobą.
Zakłada optymizm i pogodę
ducha. A le też jest w iarą
w dobroć ludzi, sens życia, przychylność losu. Jest zaufaniem, że
potrafię sobie poradzić w nawet
bardzo trudnych sytuacjach.

A z drugiej strony, czym bardziej
jesteśmy wdzięczni, tym bardziej budujemy własne zasoby,
które pozwalają nam z nadzieją
patrzeć w przyszłość i podejmować kolejne decyzje. A to
znów pozwala nam dostrzegać
siebie, jako mających wpływ na
własne życie. Kiedy potrafimy
wzbudzać w sobie wdzięczność
nawet za najprostsze rzeczy
i gesty, stajemy się bardziej ufni,
bo otaczający nas świat i spotykający nas ludzie wydają się nam
po prostu życzliwsi.

Istotne jest również wyrażanie
wdzięczności. Czy potrafimy
dziękować swoim bliskim, że
nadal z nami są? Dzieciom, że
pomagają w codziennych obowiązkach? Teściom, że zaopiekowali się wnukami? Szefowi, że
zrozumiał, że kolejny raz w roku
nasze dziecko jest chore? Może
to byłby świetny pomysł, żebyśmy w ramach świątecznych

życzeń również okazywali sobie
wdzięczność?

Zatem ja jestem wdzięczna
czytelnikom, że czytają moje
słowa, że okazują cierpliwość
wobec niektórych moich opinii
i że proszą o więcej... Wszystkim
życzę: Niechaj Nowy Rok będzie
pełen chwil, za które będziemy
wdzięczni.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku,
FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT pragnie podziękować Wszystkim
przyjaciołom i sympatykom, wolontariuszom i wspaniałym ludziom,
którzy każdego dnia wspierają nas myślą i czynem. Jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami.
Dzięki Waszej pomocy, nasze marzenie o stworzeniu wyjątkowego
miejsca na mapie Małopolski - leśnej przystani, będącej bezpiecznym
domem dla zwierząt, w której lokalna społeczność będzie mogła
złapać oddech i poczuć radość obcowania z naturą i zwierzętami,
stało się rzeczywistością.
Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.
Życzymy ciepłej, radosnej, pełnej miłości i wsparcia, rodzinnej
atmosfery w okresie świątecznym, jak i każdego innego dnia.
W Nowym Roku życzymy zdrowia, miłości, pomyślności, wyobraźni
do kreowania marzeń, siły i determinacji do ich realizacji.
Zapraszamy Was serdecznie każdego dnia do naszej Ostoi w Tenczynku. Nasze zwierzęta czekają na Was mimo chłodu i uniedogodnień
zimowych dni.
...........................
Więcej o Radosnym Tenczynku czytaj na str. 7.

v Magdalena Poprawa

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

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

Przedświąteczne porządki w rytmie eko – czas start!
Szybkie spojrzenie w kalendarz i już wszystko wiadomo – święta Bożego Narodzenia za pasem i czekają nas generalne porządki.
A jest co posprzątać – oknom przydałoby się trochę blasku, firany potrzebują odświeżenia, a zawartość kuchennych szafek mogłaby
być bardziej uporządkowana. Zanim w ferworze sięgniemy po ścierki i detergenty, ruszając do walki o czystość domu, sprawdźmy,
jak zrobić to z głową, a w dodatku ekologicznie. To naprawdę możliwe i wcale nie wymaga od nas więcej zaangażowania!
Własnoręcznie przygotowane prezenty pod choinkę, takie od
serca, zdobywają coraz większą popularność. Ci, którzy mają
chęci i czas, zgodnie twierdzą, że lepiej zrobić, niż kupić. To
samo z dekoracjami świątecznymi z naturalnych materiałów –
doceniamy drewno, igliwie i szyszki, bo same w sobie są piękne.
Pierniczki? Oczywiście, że najlepsze są te zrobione w domu,
które miękną dopiero w słoiku. Choć często nie zdajemy sobie
z tego sprawy, tak właśnie wyglądają ekologiczne święta. Boże
Narodzenie z nutą eko akceptujemy, ale ekologiczne porządki
nie zawsze nas przekonują…

Wprawdzie los planety jest nam bliski, ale nie wiadomo, jak
się do tego całego ekologicznego sprzątania zabrać. Niejedna
pani domu potwierdzi, że w przedświątecznej gonitwie liczy się
skuteczność i szybkość wykonywanych zadań. Skąd więc wziąć
czas na ekologię? Okazuje się, że wcale nie musimy wydłużać
doby, ani stawać na głowie, żeby sprzątając dom, zadbać także
o planetę. I nie ma tu ukrytego haczyka!
Sprzątanie przyjazne naturze

Od dawna wiadomo, że środki do sprzątania mogą być chemiczne albo nie. To już wiedziały nasze babcie, wykorzystując
do czyszczenia to, co miały pod ręką – ocet i sodę oczyszczoną.
Jednak w kwestii ekologicznych produktów do sprzątania trochę
się od tego czasu zmieniło i dziś mamy zdecydowanie większy
arsenał narzędzi do walki z brudem, kurzem czy kamiennym
osadem. Dlatego szukając ściereczek, zmywaków kuchennych
czy gumowych rękawic, skupmy się na tych, które powstały z odzyskanych surowców w procesie recyklingu albo zostały wytworzone z materiałów naturalnych, takich jak agawa, kukurydza
i bambus. Sprzątanie takimi produktami wygląda tak samo,
jak w przypadku tradycyjnych akcesoriów, poza jedną różnicą
– myjąc kafelki w łazience czy ścierając kurz z mebli, znacznie
mniej szkodzimy środowisku.

– Niegdyś dzięki technologii można było wytwarzać produkty
z tworzyw sztucznych, dziś idziemy o krok dalej, wykorzystując
ponownie surowiec i dając mu drugie życie. W ten sposób powstaje podwójnie wartościowy produkt – po pierwsze spełnia
swoje zadanie i jest skuteczny, po drugie mniej szkodzi środowisku, zmniejszając liczbę odpadów. Przykładowo ściereczki
z mikrofibry Paclan For Nature są wykonane w 55% z odzyskanych w procesie recyklingu butelek PET, a dodatkowo są za-

pakowane w opakowanie z certyfikowanego papieru. Są miękkie
w dotyku, wytrzymałe i nadają się – tak samo jak tradycyjna
mikrofibra – do czyszczenia różnych powierzchni, zarówno na
sucho, jak i mokro. Na świąteczne porządki jak znalazł! – mówi
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.
Ściereczki z mocą

Ściereczki to takie sprzątające domowe „guru”. Nie wystarczy
jeden pakiet, bo ściereczki są w ciągłym użyciu, krążą między
kuchnią, łazienką i przedpokojem. Zdecydowanie nie może ich
zabraknąć przed świętami. Dlaczego by nie wybrać tych z ekologicznym rodowodem?

– Ściereczki kuchenne Paclan For Nature z włókien kukurydzy
i wiskozy poradzą sobie z zabrudzonymi blatami i szaf kami.
Z kolei do mokrych plam warto użyć chłonnych ściereczek na
rolce wykonanych w 100% z bambusa. Przy zmywaniu naczyń
też możemy być eko, wystarczy wykorzystać zmywak celulozowy
z fibrą i agawą – radzi Marta Krokowicz z firmy Paclan.

Warto iść w kierunku ekologicznego życia, choćby wykonując
tak podstawową czynność, jak sprzątanie. Bo o to w tym chodzi
– żeby ekologia stała się codziennością. Nie trzeba rewolucji –
wystarczy uzupełnić szaf kę z akcesoriami do czyszczenia o produkty, które są przyjazne środowisku. To nie tylko ściereczki
i zmywaki, ale także znane z babcinych sposobów ocet, który
świetnie poradzi sobie z zabrudzonymi kaflami czy zapomniana
soda oczyszczona, którą wyczyścimy piekarnik bez grama chemii.
Boże Narodzenie to dobra okazja, żeby stać się lepszymi, także
dla planety.
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Praktycznie i pięknie. Dekorowanie wnętrz na Boże Narodzenie
Jak przystroić dom na święta Bożego Narodzenia? To pytanie wraca co roku jak bumerang, a mnogość inspiracji z Internetu i telewizji wcale nie ułatwia
wyboru. Odpowiedzią na świąteczny zawrót głowy jest… praktyczne podejście. Dzięki niemu oszczędzimy czas, nerwy i pieniądze. W jaki sposób
stworzyć piękne dekoracje, zachowując przy tym zdrowy rozsądek – już podpowiadamy!
Na początek należy podkreślić, że nie chodzi o to, by wydawać
fortunę na nowe dekoracje, tylko dlatego, że zachwyciła nas
sklepowa wystawa czy wystrój wnętrza u ulubionej influencerki. –
Nawet, jeśli nasz budżet jest nieograniczony, warto wykorzystać
to, co już mamy. Przynajmniej częściowo. Inaczej prędzej niż
później skończymy z półkami i schowkami pełnymi niewykorzystywanych przedmiotów. I, co równie kłopotliwe, chaosem
w głowie, zwłaszcza, jeśli to, co podpatrzyliśmy w innym miejscu
niekoniecznie pasuje do naszych wnętrz – przestrzega ekspertka
związana z marką KiK.
Przygotowania

W kwestii sezonowego przystrajania domu czy mieszkania niezmiennie warto stosować podejście praktyczne i metodyczne.
Świetnie sprawdza się trzymanie trzech prostych zasad:
1. Sprzątanie – uporządkowanie przestrzeni, którą zamierzamy
udekorować, powinno być pierwszym etapem. Uprzątnięcie
ubrań z krzesła, które może okazać się świetnym stojakiem
dla naszej małej choinki albo figurki, pozbieranie kosmetyków
i gumek do włosów z komody czy parapetu, a nawet
pościelenie łóżka od razu „rozjaśnia sytuację”. Dzięki temu
natychmiast widzimy, gdzie jest miejsce na ozdoby i na ile
możemy sobie pozwolić.
2. Remanent – po sprzątaniu wyciągnijmy z pawlaczy, piwnicy
lub strychu wszystkie ozdoby, które już mamy i przejrzyjmy je.
Coś się zniszczyło? Jeśli nie da się tego naprawić, wyrzućmy
od razu. Coś się znudziło? Włóżmy z powrotem do pudełka
albo podarujmy komuś. Resztę podzielmy na dekoracje, które
na pewno chcemy wykorzystać i te, które mogą się przydać.
3. Szukanie inspiracji – wiedząc, jakie mamy możliwości,
możemy zabrać się do przeczesywania Internetu
w poszukiwaniu pomysłów na świąteczne aranżacje domu.
Dzięki temu unikniemy rozczarowań (że coś się u nas nie
zmieści albo nie sprawdzi), ale też otworzymy się na nowe
możliwości. Może się np. okazać, że zielone bombki, które
„giną” w zieleni choinki i niechętnie ją nimi przystrajamy,
będą doskonałym dopełnieniem dla dekoracji stołu lub
komody utrzymanej w złotym kolorze.

Tak przygotowani możemy ruszyć na ewentualne zakupy. Jeśli nie
chcemy lub nie mamy czasu na zagłębianie się w morze internetowych inspiracji albo ich mnogość wcale nie sprawiła, że mamy
jasną wizję świątecznego wystroju, i na to jest sposób. – Tak naprawdę wystarczy odpowiedzieć sobie na dwa pytania: czy wolimy

bardziej klasyczne, czy nowoczesne dekoracje oraz jaki kolor ma
w nich dominować – mówi dekoratorka wnętrz KiK.
Klasycznie

Klasyka to oczywiście czerwień, zieleń i złoto oraz tradycyjne
motywy: mikołajki, gwiazdki, bałwanki, renifery, kokardki, sanie
czy wieńce. – Znakomicie pasują do wnętrz, w których dominują
ciepłe kolory, drewno, cegła i inne naturalne materiały. Z pewnością najbardziej przypadną też do gustu dzieciom – podpowiada
stylistka wnętrz związana z marką KiK.
Nowocześnie

Jeśli jednak klasyka nam się znudziła albo chcemy podkreślić nowoczesność naszego domu czy mieszkania, idealnym rozwiązaniem
może się okazać postawienie na mniej standardowy wybór. – Pastelowy róż w towarzystwie srebra lub granatowe świąteczne dodatki to nieoczywisty, ale bardzo modny trend. Świetnie wkomponuje się we wnętrza, w których dominuje biel, szarości, kamień
i metalowe powierzchnie czy dodatki – wylicza ekspertka KiK.
Must have

– Musi błyszczeć! Złote i srebrne bombki czy figurki lub tace i inne dekoracyjne elementy najpiękniej prezentują się wtedy, gdy towarzyszy
im światło – czy to w postaci sznurów lampek, czy też zapalonych świec
lub lampionów. Natychmiast dodają ciepła, przytulności i wprowadzają
przyjemną, wręcz błogą, świąteczną atmosferę. Lampki, zwłaszcza te
na baterie, można wykorzystać właściwie w nieograniczony sposób
– przystroić nimi karnisz, wpleść pomiędzy figurki na komodzie czy
stroik na stole albo zamknąć w szklanym wazonie. Świece, ze względów
bezpieczeństwa, powinny być oczywiście umieszczone na stabilnych
powierzchniach, z dala od łatwopalnych materiałów. Jeśli chcemy je postawić np. na podłodze czy w towarzystwie ozdób innych niż ze szkła czy
metalu, najlepiej umieścić je w nastrojowych latarenkach i lampionach
– podpowiada stylistka związana z KiK.
Takie praktyczne podejście do dekorowania wnętrz na święta nie tylko
ułatwi ten proces, ale z pewnością też go uprzyjemni. Same dekoracje
zaś umilą oczekiwanie na Boże Narodzenie i wprowadzą odpowiedni
nastrój. A ten jest najważniejszy, by życzenia wesołych, ciepłych i szczęśliwych świąt mogły się spełnić!

Niezależnie od tego, czy sięgniemy po klasykę, czy postawimy na
nowoczesność, jest coś, czego w bożonarodzeniowych dekoracjach
po prostu nie może zabraknąć.

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

EKTRANS

Krzeszowice
Terpap Papier
Este Color

79

Kraków
79

Hotel
MULTILAK
Mieszalnia farb i restauracja
“KOCHANÓW”
i tynków

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KOCHANÓW

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

LEGENDA
O FILIPIE I FILIPINIE
Dawno, dawno temu żył młodzieniec o imieniu
Filip. W sąsiedztwie mieszkała piękna dziewczyna Filipina. W tej same okolicy żyła także
straszna wiedźma, której na imię było Ama.
Tymczasem owa wiedźma zakochała się w Filipie, ale on kochał Filipinę.
Wiedźma wiele
razy próbowała nak łon ić F i l ipa, aby
porzuci ł ma rz enia
o Filipinie, a le on
zawsz e odmaw ia ł.
A m a b y ł a b a rd z o
zdener wowana, bo
m łodzieniec ca ły
wolny czas spędzał
z F i l ipiną . Posz ła
więc do niego i powiedziała, że jak nie
p or z uc i m a r z e n i a
o ukochanej, to ona
ją porwie. On jednak
nie uległ namowom.
Niestet y nazajutrz
Ama spełniła swoją
groźbę i Filipina została porwana. Zrozpaczony Filip szukał
jej wszędzie. Nagle rozpętała
się gwałtowna burza, więc
młodzieniec musiał szukać
schronienia. Niedaleko znalazł
pieczarę, a w niej o dziwo!
uwięzioną ukochaną. Kiedy
minęła ulewa, wrócił z Filipiną
do domu. Wiedźma, kiedy się
o tym dowiedziała, wpadła we
wściekłość. W nerwach pomyliła zaklęcia i przez przy-

Rak R. : Baśń o wężowym sercu
albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli
Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas
miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy
razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie
zmysłową Malwą, wędrujemy przez krainę baśni,
żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi
rabacji 1846 roku.

Opiat-Bojarska J. : Chodź za mną

v Hanna Bałut kl.III b
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
rok szk. 2017/2018

Rezerwacja książek
W dobie pandemii chcąc sprostać
oczekiwaniom czytelników, w naszym
katalogu OPAC, pojawiła się opcja rezerwacji książek. Tym samym bez wychodzenia z domu, możesz wyszukać
i zarezerwować książki, które przygotowane będą czekać na odbiór.
Jak jej dokonać?
1. Jeżeli nie posiadasz aktywnego konta użytkownika
w naszym katalogu – skontaktuj się z nami,
telefonicznie lub mailowo (tel. 12 282 15 13, e-mail:
mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl)
2. Jeżeli posiadasz już aktywne konto:
• wejdź na stronę biblioteki https://bibliotekakrzeszowice.pl/,
w zakładkę „Katalog Główny”
• wybierz lokalizację „Krzeszowice”
• wyszukaj interesującą Cię pozycję
• wejdź w opis pozycji
• kliknij opcję „Rezerwuj”
• wchodząc w zakładkę „Twoje konto” znajdziesz
informacje dotyczące statusu złożonej rezerwacji
• po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, książki
czekają na Ciebie przez 5 dni. Po tym czasie rezerwacja
automatycznie wygasa.
3. Godziny otwarcia biblioteki
• poniedziałek: nieczynna
• wtorek:
10:00 - 18:00
• środa:
08:00 - 16:00
• czwartek:
08:00 - 16:00
• piątek:
10:00 - 18:00
• sobota:
08:00 - 14:00
4. Czytaj za darmo, czyli kody Legimi
Zapraszamy do korzystania z darmowych kodów Legimi,
dzięki którym możesz rozpocząć swoją czytelniczą przygodę
z ponad 20 tysiącami ebookowych nowości i bestsellerów.
Żeby cieszyć się darmowym dostępem do aplikacji, musisz
być czytelnikiem krzeszowickiej biblioteki oraz napisać do nas
e-mail z prośbą o dostęp. Gorące nowości czekają na Ciebie
w Legimi, nie zwlekaj!

Zageris L. : W roli głównej Keanu Reeves

Znakomicie napisany thriller, który trzyma
w napięciu od początku do końca. Porusza wiele
ważkich, niełatwych kwestii, jak zdrada, zazdrość,
życie z niepełnosprawnością i postawy wobec niepełnosprawności. Mówi też o uzależnieniu od wirtualnego życia i o tym, ile tak naprawdę wspólnego
ma ono z rzeczywistością.

Poznaj historię jedynego hollywoodzkiego aktora,
któremu woda sodowa nie uderzyła do głowy
i który pomimo sukcesu pozostaje sobą. Przeczytaj
o Keanu jeżdżącym metrem i samotnie jedzącym
kanapki na ławce w parku. O jedynym aktorze, który
jest prawdziwym wzorem do naśladowania.

Rogoziński A. : Nieboszczyk sam w domu

Szczepański A. : Herosi.
20 historii o polskich olimpijczykach

Święta to czas radości, śpiewania kolęd, spokoju
i spotkań rodzinnych. Ale nie tym razem. Te
plany pokrzyżował pewien nieboszczyk leżący
w pewnym mieszkaniu pod przyozdobioną choinką.
Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Spokojnej, w jakże
uroczej miejscowości Mordercze, nie mogą liczyć
na spokój. Jeśli masz ochotę na kryminał i potężną
dawkę czarnego humoru, to książka dla ciebie.

padek zamieniła siebie w żabę.
Od tej chwili Filip z Filipiną
byli już bezpieczni. Żyli długo
i szczęśliwie. Na pamiątkę
tych wydarzeń mieszkańcy wsi
nazwali ją Filipowice.

Paul G. : Ulotne nadzieje
Połowa XIX wieku. Lucy mieszka w Londynie
z ojcem i starszą siostrą Dorotheą. Po kilku tygodniach znajomości dziewczyna wychodzi za mąż
za kapitana Charliego Harvingtona, by jako żona
towarzyszyć mu na froncie wojny krymskiej. Brak
kontaktu z siostrą sprawia, iż Dorothea postanawia
wyjechać na front jako pielęgniarka i jednocześnie
rozpocząć poszukiwania Lucy.

Postorino R. : Przy stole z Hitlerem
Każdego dnia grono wybranych kobiet, pod
czujnym okiem esesmanów, spożywa posiłki
przygotowywane dla Hitlera. Nigdy nie wiedzą,
dla której z nich może to być "ostatnia wieczerza".
Czy jest tutaj miejsce na przyjaźń? Czy opuszczone
przez mężów-nazistów (będących na wojnie) kobiety będą umiały odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości? I czy wszystkie degustatorki rzeczywiście
są gotowe oddać życie za dyktatora?

Odważni, wytrwali i… nieprzewidywalni! Poznaj
historie legendarnych polskich olimpijczyków.
Nie mieszkają na Olimpie, ale obok nas. Znasz
ich twarze z telewizji. Gdy stają na linii startu,
cała Polska wstrzymuje oddech z emocji, ale oni
zachowują olimpijski spokój. O wyniku może zadecydować podmuch wiatru, niewygodne buty
albo… warkocz.

Goscinny A. : Lukrecja
„ Lukrecja” to kontynuacja przygód sympatycznego
Mikołajka, tym razem od dziewczęcej perspektywy,
autorstwa córki pisarza Anne Goscinny. Lukrecja,
zwana również Lulu, wraz ze swoją patchworkową
rodziną i najlepszymi zwariowanymi koleżankami
przeżywa kolejną porcję niesamowitych przygód.
Będzie przede wszystkim zabawnie i śmiesznie,
ale znajdziecie tu również historie, które zmuszą
was do zadumy.

DOBRA „KARMA” WRACA

Przez cały listopad w krzeszowickiej bibliotece trwała zbiórka karmy oraz niezbędnych
przedmiotów dla zwierząt ze schroniska Psie Pole w Racławicach. Schronisko działa od
2011 r. Zapewnia opiekę porzuconym i niechcianym zwierzętom, które trafiają do niego
po zgłoszeniu przez urzędy gmin, policję, straż miejską (także z terenu naszej gminy).
Często są to zwierzęta odebrane w wyniku interwencji,
w związku z niewłaściwym ich
traktowaniem lub utrzymywanych w złych warunkach.
Pracownicy schroniska starają
się aby wróciły do zdrowia
i zna lazły nowe, trosk liwe
domy, w których będą szczęś l iw e i w e sołe , dok ł ad ają
wszelkich starań aby naprawić
to co inni zaniedbali.

mokrej, 33 suchej, 1 kg przysmaków), poza tym : kołdry,
koce, ręcznik i, pościel, legow iska, transporter kosz,
ręczniki papierowe, podkłady
higieniczne, ż w irek, akcesoria (miski, zabawki, smycze,
ubranka dla piesków).
We w torek 1 gr udnia pracownicy Schroniska odebrali
dary, które trafiły natychmiast
do zwierzaków. Serdecznie
dziękujemy wszystkim darcz y ńcom – d la wsz ystk ich
Państwa mamy specjalne podziękowanie - dy plom od
Schroniska, w szczególności
dziękujemy uczniom ze Szkół
w Ost rę żn ic y i K r z esz ow icach, dzieciom z Przedszkola Iskierki, panu Łukaszowi za przekazanie 130 kg
karmy, pani Agnieszce za legow iska, nasz y m wolontariuszkom Hani i Zuzi oraz
ich mamom. Dnia 1 czerwca
2020 roku powołana została
Fundacja Psie Pole.

Tr a f i a j ą t u t a j z w i e r z a k i
bardzo młode, dorosłe, dojrzałe a także staruszki (pow yżej 10 lat). Dla każdego
poszukiwane są nowe domy.
Adopcja prz ez odpow iedzialnego i kochającego właściciela to tak naprawdę najlepsze co można zrobić dla
zwierzaków, one odpłacą się
miłością i przywiązaniem.

Pracownicy zapewniają
w s z el k ą p omoc , w ł ą c zn ie
z dostarczeniem zwierzaka do
nowego domu (szczegóły na
stronie schroniskopsiepole.pl).
Często zwierzęta trafiające do
schroniska są niedożywione
bądź chore, wymagają specjalistycznej karmy na schorzenia
wątroby, nerek czy stawów.
Stąd ważna jest dobra jakość
zbieranej karmy, a ta jak wiadomo jest
znacznie droższa.

Jako organizatorzy zbiórki obawialiśmy
się czy uda nam się ją przeprowadzić
z powodu panującej pandemii ale jak

zawsze ludzie dobrej woli nie zawiedli.
Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy
302 kg bardzo dobrej karmy w tym dla
piesków 192 kg (suchej 152, mokrej 30,5,
przysmaki 9,5 kg), dla kotów 110 kg ( 76

Można wspomóc schronisko
przekazując 1% podatku jako
darow iznę, licz y się każ da
złotówka. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na
stronie: schroniskopsiepole.pl/
fundacja-psie-pole.

v Anna Hynek, Ewa Bandyk
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MAGICZNY GRUDZIEŃ W INSTYTUCIE URODY ELF
Grudzień to magiczny czas. Nadzieja na nowy, lepszy rok. Chociaż właśnie ten mijający nas nie rozpieszczał,
my przygotowaliśmy dla Klientek/tów wspaniałe relaksacyjne zabiegi! Masaże, uzdrawiające Rytuały, zabiegi
modelujące ciało. Wszystkie można zakupić w super promocjach oraz w formie Bonu Upominkowego dla
bliskich. Spraw sobie przyjemność lub wybranej osobie w postaci prezentu pod choinkę lub na Nowy Rok.
RYTUAŁY

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Rytuał Marakesz
To orientalny rytuał będący połączeniem najcenniejszych
składników Maroka z tradycją oczyszczania w łaźniach hamman. To kompilacja ciepła piasku, zniewalającego zapachu róży
damasceńskiej, złocistego oleju arganowego i oczyszczającej
mocy glinki ghassoul. Daj się zaprosić w magiczną podróż do
tajemniczego świata orientu i pozwól, by Marakesh wypełnił
wszystkie twoje zmysły…

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

Rytuał Bali
Wykorzystując sekrety kultury Balijskiej stworzyliśmy Rytuał kwiatu
jaśminu Bali. To wyjątkowy rytuał przeznaczony do wyrafinowanej
pielęgnacji ciała i umysłu. Przepiękny zapach jaśminu pobudza zmysły
i potrafi na długo oczarować. Wykorzystując egzotyczny i zmysłowy
olejek, jaśminowa terapia jest doświadczeniem oddziałującym na zmysły
i regenerującym ciało od głowy aż po stopy. Po zabiegu poczujesz na własnym ciele, jak ukryta w Tobie bogini uwodzi swoim pięknem i zapachem.
Rytuał Zanzibar
Zanzibar, wyspa położona u wybrzeży Tanzanii, to raj dla wielbicieli
spokoju i luksusowego odpoczynku. Błękitna woda, białe plaże i wiecznie
uśmiechnięci mieszkańcy sprawiają, że Zanzibar jest idealnym miejscem na
wakacyjny relaks. Rytuał Zanzibar przeniesie nas w atmosferę urlopowego
lenistwa, a egzotyczne nuty zapachowe głęboko zrelaksują. To klasyczny
zabieg określający Zanzibar jako centrum holistycznego podejścia do Spa.

Rytuał Iceland
Chwile nadmiernego relaksu zainspirowane surowością i pięknem klimatu
Islandii. To bogactwo alg, minerałów oraz krystalicznie czystej wody.
Energia pochodząca z lodu koi nie tylko naszą skórę, ale też oddziałuje
na wszystkie nasze zmysły, zabierając nasze ciała w niesamowity rejs po
wodach Islandii.
Nasze rytuały zawierają peelingi ciała, masaże relaksacyjne, masaże gorącymi kamieniami, maski odżywcze na całe ciało, modelujące bandażowanie
Egyptos wybranych partii ciała. Nawilżenie pachnącymi balsamami lub
balsamami brązującymi.
MASAŻE
W naszej ofercie nie może zabraknąć relaksacyjnych, wyciszających masaży.
Masaże są zabiegami o działaniu drenującym, liftującym i modelującym.
Przywracają skórze młodość i doskonale modelują wybrane partie. Dostarczają wszystkiego, co potrzebne do regeneracji ciała i ducha.
Delikatne ruchy przynoszą orzeźwienie oraz wspomagają przenikanie
aktywnych czynników w głąb skóry. Pozwól sobie na odprężenie, ukojenie
i przenieś się w miejsce harmonii i zdrowia.
Czekamy na Was w magicznej atmosferze. Daj się zrelaksować
i otulić magią.

Kupując Rutuał lub Bon Prezentowy na Rytuał otrzymujesz od nas unikatowy zabieg pielęgnacji skóry
dłoni o właściwościach regenerujących, silnie nawilżających i intensywnie pielęgnujących.

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

www.instytutelf.pl

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych wymarzonych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzymy z głębi serc..
Zespół Instytutu Urody Elf

Krata – idealna na pogodę (nie tylko) w kratkę!
Kraciasty wzór na przestrzeni dziesięcioleci odkrywał swoje liczne twarze. Wystarczy wspomnieć szkocki tartan, tak często wykorzystywany w kiltach, regularny motyw gingham, który rozpowszechniła Brigitte Bardot czy biało-czarną pepitę, którą w swoich
projektach często wykorzystywała Coco Chanel. Krata nie wychodzi z mody, a w okresie jesienno-zimowym staje się szczególnie
popularna. Sprawdzamy, z czym ją nosić w każdym wieku!
Kraciaste wzory uatrakcyjniają jednobarwne tkaniny, pozwalają
tworzyć bardziej wyszukane stylizacje i bawić się modą. Jak pokazują wybiegi czy profile znanych influencerek motyw ten w jesienno-zimowym wydaniu można nosić na kilka sposobów i dopasować go do własnych preferencji. Przemycając barwną tkaninę
w dodatkach – szaliku, czapce czy rękawiczkach albo tworząc
odważny kraciasty total look z płaszczem czy garniturem w roli
głównej.
– To pierwsze rozwiązanie jest idealne dla osób, które z rezerwą
podchodzą do kraty, chciałyby ją włączyć do garderoby, jednak
obawiają się przesadzonego efektu, bo nie brakuje tutaj barw i linii.
Uspokajam, czerwono-czarna krata w typie tartan czy elegancka,
beżowa połączona z jednobarwnymi elementami odzieży o podobnej kolorystyce stworzy spójny, ale i ciekawy zestaw, np. flanelowa koszula i czarna ramoneska. Ważne, aby zachować zasadę –
gładkie tło i kraciasty dodatek. To będzie dobry początek przygody
z tym modnym motywem – komentuje stylistka marki KiK.
Krata w młodzieńczym wydaniu

Krata w młodzieżowych stylizacjach jest jak najbardziej trendy. Wystarczy spojrzeć na popularność, jaką cieszy się flanelowa, rozpinana
koszula z charakterystycznym pasiastym wzorem czy plisowane
spódniczki przypominające mundurki z brytyjskich szkół. To niemalże kultowe elementy ubioru każdej nastolatki. Mocną stroną
odzieży z kraciastym motywem jest jej uniwersalność – możemy
wyczarować grunge’owy look z ramoneską i mocnymi butami czy
bardziej elegancki strój z modnym kaszkietem, gładkim golfem
i kozakami. Opcji jest wiele.

– Krata lubi się z młodzieńczym, nieco szalonym lookiem – tak
w jednym zdaniu można byłoby podsumować ten motyw. Luźne,
flanelowe koszule, plisowane spódnice i oversizowe, koszulowe
kurtki w kratę to już niemal pewnik w szafach przygotowanych
na jesień i zimę. Na uwagę zasługują także kraciaste dodatki – kolorowe trampki i plecaki, które podkreślają luźny styl, czy obszerne
szale, które akcentem kolorystycznym przełamują monochromatyczną czerń czy szarość zimowych okryć. Mając do wyboru tak
wiele elementów garderoby z tym motywem, można stworzyć naprawdę ciekawą stylizację na ten cieplejszy okres jesieni, ale i chłodniejsze, zimowe dni. Krata jest łaskawa – zaakcentuje rockowy styl
z pazurem, sprawdzi się jako ciepła odzież pod wełniany sweter na

wyjazd w góry, ale też podkreśli uroczysty moment przy pomocy
eleganckiej sukienki w pipetę z à la pensjonarskim kołnierzykiem
– komentuje stylistka KiK.
Krata w dojrzałym wydaniu

O ile flanelowe, kraciaste koszule w wyrazistej czerwieni i czerni
pasują raczej do swobodnych stylizacji i młodzieńczego szaleństwa,
o tyle ten sam motyw w wydaniu beżowym, szarym czy bordowym
to zdecydowanie propozycja na okazje wymagające elegancji.
– Kraciasty wzór i stonowane odcienie to doskonałe połączenie, co
udowadniają kultowe torebki i odzież Burburry czy szaliki z kratą
Księcia Walii. Proste kroje tworzą idealne tło dla subtelnej kraty,
która podkreśla szykowność stylizacji, a w oficjalnym wydaniu –
także profesjonalizm. Warto czerpać z takich wzorów, szczególnie
jeśli kompletujemy strój do pracy, który ma nie tylko wpisywać się
w dress code, ale także zachować indywidualny charakter. Kraciaste marynarki, eleganckie spodnie w drobną kratę czy proste

sukienki w pipetę odnajdą się w garderobie każdej kobiety, która
lubi elegancję – podsumowuje ekspertka KiK.

Drobna, duża, kwadratowa, z rombami czy w jodełkę – jeśli przyjrzymy się bliżej kracie, zauważymy, że ma wiele do zaoferowania. To
bogactwo nie tylko przecinających się linii o różnych grubościach,
ale także mix kolorów. Nie bójmy się jej – sprawdzi się w szafie zarówno dwudziestolatki, jak i dojrzałej kobiety.
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9 regionalnych produktów z Małopolski pod choinkę!
Zastanawiasz się, jakie prezenty wręczyć najbliższym z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia? A może szukasz oryginalnych i niepowtarzalnych upominków, które będą kojarzyć się z najbardziej urokliwym i zróżnicowanym regionem w Polsce?
Poniżej prezentujemy listę lokalnych, małopolskich wyrobów, którymi z powodzeniem możemy obdarować naszych bliskich.
W Małopolsce tradycja w wyjątkowy sposób przenika się z nowoczesnością, dlatego na naszej liście regionalnych produktów znajdują się
praktyczne i designerskie propozycje upominków. Wybraliśmy takie
wyroby, które tworzone są z sercem przez lokalnych rzemieślników
i będą naturalnie kojarzyły się z tym regionem.

– Cieszy mnie fakt, że coraz częściej cenimy wyroby regionalne, chętnie
wybierając je na prezenty i pamiątki. Zróżnicowany kulturowo obszar
Małopolski to bogactwo tradycji, zaś młode pokolenie rzemieślników
czerpie z tego dostatku, dodając sprawdzonym recepturom współczesnej nuty. Tym samym sprawiają, że lokalne wytwory i przysmaki
nabierają niepowtarzalnego charakteru. – mówi Tomasz Urynowicz,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
„Małopolskie wspaniałości” – tak o polecanych przez siebie małopolskich produktach mówi Anna Dąbek, przewodniczka po Ojcowskim
Parku Narodowym i ambasadorka kampanii „Małopolska. Poznajmy
się”. Sprawdźcie listę Pani Ani i zainspirujcie się ciekawymi pomysłami na prezenty:

Obwarzanek krakowski – król krakowskiego pieczywa, najpyszniejszy
symbol stolicy Małopolski i najłatwiej dostępny, sprzedawany niemal na
każdej ulicy królewskiego miasta. Mieszkańcy miast w pobliżu Krakowa
mogą go zamówić w sklepie https://obwarzanki-krakowskie.pl, ale reszta
Polaków z pewnością doceni witrynę Obwarzanek.com. To lokalna inicjatywa mająca na celu stworzenie pierwszej, miejskiej marki pamiątek
z Krakowa, inspirowanych kultowym obwarzankiem. W ofercie znajdują
się kubki, podkładki filcowe w kształcie obwarzanka, skarpetki, breloki,
a nawet zabawki dla psa! Jeśli wśród swoich bliskich masz fanów obwarzanków, idealny prezent gotowy!

Drewniane czerwone korale – korale to element tradycyjnego stroju
ludowego, które kojarzą się z czymś dobrym, odświętnym, przynoszącym szczęście. Nie tylko dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich, ale
także dla prawdziwych fashionistek. Powiada się, że posiadają magiczną
moc, chronią przed nieszczęściami i biedą. Pewne jest, że dodają blasku
twarzy, podkreślają urodę i… nieodzownie kojarzą się z Małopolską.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „czerwone korale” żeby z łatwością znaleźć te piękne, małopolskie ozdoby. Kupić je można przykładowo na stronie www.beskidartdeco.pl.
Produkty z pasieki: miody z ekologicznie czystych terenów, maści,
kremy, ciasteczka, pierniczki miodowe według tradycyjnego przepisu,
lizaki i cukierki miodowe... Te pyszne produkty i życie pszczół możemy
poznać np. w Pasiece „Barć” w Kamiannej k/ Krynicy Górskiej, a także
w Internecie na stronie https://sklep.kamianna.pl.

Wino z małopolskich winnic – Niewiele osób wie, że to właśnie w Małopolsce zarejestrowanych jest najwięcej winnic. Produkowane są tu

zarówno wina białe, jak i czerwone. Głównie są to trunki wytrawne,
ale znajdziemy także półwytrawne. Anna Dąbek poleca winnice w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego w jurajskiej części Małopolski.
W każdej z nich możemy złożyć zamówienie drogą mailową. Będzie
to doskonały prezent dla enoturystów (osób, które kochają wyjazdy do
regionów winiarskich), którzy z powodu pandemii mogli nie zrealizować
swoich planów podróży Małopolskim Szlakiem Winnym.
Zobacz, jak powstają małopolskie wina:
Cudeńka z drewna: szachy, szkatułki, kuferki, niciarki, karciarki, regionalnie rzeźbione laski i zabawki. Wszystkie one wyrabiane są w malowniczej miejscowości Jerzmanowice znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego, między Krakowem, a Olkuszem, ale można je kupić online, w wielu sklepach internetowych.

Ozdoby choinkowe: ręcznie malowane bombki choinkowe, szklane
ozdoby o różnych kształtach – mikołajów, bałwanków, aniołów,
zwierząt, itp. Wszystkie łączy bogata, ręczna dekoracja i niepowtarzalne wzornictwo. Zakład produkcyjny znajduje się we wsi Bębło
w 20 km za Krakowem. Firma ma sklep online, gdzie można zamówić
te piękne ozdoby na własną choinkę – http://www.armar-ozdoby.pl.
Zatorskie krówki – produkowane w sercu Doliny Karpia, w mieście
Zator. Krówki mają wielu fanów. Nie wahaj się i zamów je przez sklep
internetowy: http://www.krowka-zatorska.pl.

Wyroby wełniane – podhalański sweter, ręcznie robiony z owczej wełny
przyda się każdemu zmarzluchowi! Dodatkowo można zakupić wełniane
skarpety góralskie. Ich prosty, rękodzielniczy splot będzie szczególnie
dobrze prezentował się z eleganckimi botkami. Regionalne wyroby
można zamówić na stronie www.goralskisklep.pl.
Góralski folk – a jeśli ktoś lubi odkrywać tradycyjne wzory w nowoczesnej odsłonie, zapraszamy do sklepu Podhaler. Znajdziemy tam
damskie i męskie koszule z haftowanymi, góralskimi motywami, modne
bluzy, marynarki, muchy męskie, gumki do włosów, a nawet workoplecaki. Wszystkie produkty produkowane są w Małopolsce.

Wielu producentów prowadzi własne sklepy internetowe, ale są też
takie, które oferują gotowe koszyki produktów regionalnych (np. projekt
Produkt lokalny z Małopolski). Mieszkańcy Krakowa i okolic mogą
korzystać z dostaw oferowanych przez Targ Pietruszkowy (jedyny targ
w Polsce wchodzący w skład elitarnej grupy Targów Ziemi – Earth
Market) oraz specjalny serwis https://www.rynek.krakow.pl gromadzący
informacje o świątecznych ofertach produktów i usług. Dodatkowe inspiracje do świątecznych oryginalnych prezentów można znaleźć w broszurze Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski, gdzie znajdują się
nie tylko opisy należących do niej przedsiębiorców, ale także ich dane
kontaktowe oraz listy rekomendowanych produktów.

- Zachęcamy do tego, aby przy wyborze świątecznych prezentów dla
bliskich szukać produktów z Małopolski, które sprawią, że nasz prezent
będzie unikatowy i wesprze przedsiębiorców z naszego regionu. – mówi
Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

O kampanii: Kampania „Małopolska. Poznajmy się.” ma na celu utrzymanie zainteresowania Małopolską jako ciekawą destynacją turystyczną,
a w konsekwencji w przyszłości aktywizację mieszkańców Polski do
realizacji podróży turystycznych do Małopolski oraz ukazanie regionu jako idealnego miejsca do wypoczynku w duchu „slow”, czyli
niespiesznego, uważnego podróżowania. Kampanię wyróżnia zaangażowanie lokalnych ambasadorów – mieszkańców Małopolski. Ich
polecenia zachęcają do wycieczek poza utartym szlakiem i odkrywania
mniej znanych miejsc, co sprzyja bezpieczeństwu turystów. Więcej informacji: www.poznajmysie.malopolska.pl.
v malopolska.pl

Najlepsze pomysły na mikołajkowy prezent dla pupila
Lista prezentów już prawie gotowa – podarunek dla mamy jest, dla taty też, a dla siostry przyniesie kurier. A co z pupilem? Przecież
on też należy do rodziny! Mikołajki to świetny czas na rozpieszczanie naszych czworonożnych przyjaciół, którym nie potrzeba
wiele, aby zamerdać radośnie ogonem. Podpowiadamy, co warto wybrać dla psa!
Niegdyś koc, patyk i piłkę można było spotkać w domu każdego
czworonoga. Dziś rynek akcesoriów dla zwierząt znacznie poszerzył
swój asortyment, dbając o zwierzęta domowe w kompleksowy
sposób. Zanim wybierzemy podarek dla pupila, warto zastanowić
się, jaki gadżet będzie nie tylko atrakcyjny, ale także praktyczny.
Zadbajmy o bezpieczeństwo

Jesienno-zimowa aura nie nastraja na spacery z psem, szczególnie
jeśli te mają miejsce o 6.00 rano albo 18.00, kiedy na zewnątrz jest
zimno i ciemno. Wtedy trudniej zadbać o bezpieczeństwo psa, który
w nieoświetlonym parku czy bocznej uliczce nie jest widoczny.
Mamy jednak na to receptę.
– To, że pies widzi w ciemności, wcale nie oznacza, że widzą go rowerzyści, kierowcy czy biegacze. Trzymanie zwierzęcia na smyczy
także nie zdaje egzaminu – spacer jest od tego, aby pies mógł się
wybiegać. Dlatego warto wyposażyć go w odblaskowe i świecące
elementy, które poprawią jego widoczność. Wybór akcesoriów jest
ogromny – od smyczy z odblaskowymi elementami, przez obroże
i wężyki LED na USB, po zawieszki i lampki przeznaczone do
zamocowania na szelkach. W tej kwestii warto zwrócić uwagę
nie tyle na nasze preferencje, ale przede wszystkim czworonoga –
może się zdarzyć tak, że świecąca w ciemności obroża będzie rozpraszała jego uwagę. Lepiej postawić na mniejsze zawieszki, które
mocuje się do zapięcia przy grzbiecie psa. Można powiedzieć, że

to klasyczne win-win – i pies zadowolony, i właściciel spokojny –
komentuje ekspertka marki KiK.
Ciepło, jeszcze cieplej…

Chyba nikt z nas nie lubi, kiedy pada mu na głowę, a uczucie zimna
ogarnia całe ciało. Jak jest w tej kwestii ze zwierzętami, które wyprowadzamy na spacer w mroźne i deszczowe dni? Tego możemy
się jedynie domyślać, bacznie obserwując reakcję naszego psa. Dla
trzęsącego się z zimna zwierzęcia dodatkowa, ocieplająca warstwa
będzie wybawieniem.

– Ubrania dla zwierząt to dla wielu osób kwestia problematyczna.
Jeśli jednak przyjrzeć się tematowi od strony praktycznej, a nie
tylko estetycznej, okazuje się, że wodoodporne płaszczyki, cieplejsze sweterki i kamizelki oraz polarowe kombinezony chronią
psy przed niskimi temperaturami, wilgocią i wiatrem. Kiepskie
warunki pogodowe są najtrudniejsze dla psów ras krótkowłosych
i nagich – jamnika krótkowłosego, grzywacza chińskiego, chihuahua czy yorkshire terier. Wybierając odzież ochronną dla pupila
powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jej wygląd i parametry –
np. wodoodporność, ale przede wszystkim na wygodę noszenia.
Kubrak nie może krępować ruchów, być za ciasny albo zbyt luźny.
Strój trzeba dopasować do wielkości czworonoga i jego charakteru.
Czasami bardzo szybko może zademonstrować, że taki outfit mu
nie pasuje – radzi specjalistka związana z marką KiK

Jeszcze więcej zabawy!

Nie odkryjemy Ameryki, mówiąc, że nasze towarzystwo i zabawa
to rzeczy, które uwielbiają psy. Jednak tak właśnie jest. Czasami
miano najlepszej zabawki należy do wysłużonej piłeczki tenisowej,
gumowego kurczaka albo… patyka przyniesionego z lasu. Warto
powiększyć ten zbiór, a jest w czym wybierać!
– Szarpaki, kółka, gumowe i pluszowe zwierzaki, piłki na sznurku
czy zabawki z piszczałkami to produkty, które zapewnią pupilowi
długie godziny zabawy, także w czasie, kiedy nie będziemy mogli
się nim zająć. Bardzo ciekawe są zabawki z miejscem do ukrycia
smakołyków, takie jak gumowe kości albo piłki. Takie akcesoria
trenują nie tylko zręczność psa, ale także wzmacniają jego zgryz
i czyszczą zęby. Dużym powodzeniem cieszą się także treningowe
maty węchowe – podsumowuje ekspert marki KiK.

Reks, Daisy czy Fafik stali się pełnoprawnymi członkami naszych
rodzin – mają swoje miejsce w mieszkaniu, szafkę z przysmakami
w kuchni i ulubione zabawki. Dlatego przy kompletowaniu świątecznych prezentów pamiętamy także o nich – odwdzięczą się dozgonną radością.
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Konie piszą list do Św. Mikołaja
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RADOSNY TENCZYNEK

W weekend 6 - 7.12.2020 roku Mikołaj odwiedził konie z FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT w ostoi
w Tenczynku. Był to weekend pełen zachwytu i radości. Konie dostały, od wspaniałych Mikołajów,
piękne prezenty. Między innymi: kantary, ciepłe derki, lizawki i szczotki, witaminy i zioła, a przede
wszystkim mnóstwo bezinteresownej dobroci i miłości.
Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności - Jesteście Wspaniali. Dzięki Wam ten świat jest lepszym
miejscem. Akcja „Konie piszą list do Św. Mikołaja” nadal trwa. Konie i zwierzęta będące pod opieką
Fundacji nadal potrzebują wielu rzeczy, takich jak: pasze, karmy, suplementy, witaminy, ciepłe
derki, koce, itd. Otwórz swoje serce i stań się Świętym Mikołajem - podziel się swoją dobrocią ze
zwierzętami z tenczyńskiej fundacji i przynieś im prezent pod choinkę. A jeśli poświęcisz im chwileczkę i zechcesz ich wysłuchać, to same Ci podziękują.

KONKURS PLASTYCZNY
FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT zaprasza wszystkie
dzieci do 15 roku życia, do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pt.: MÓJ PRZYJACIEL- KOŃ. Prace w dowolnej
technice plastycznej w formacie A3 lub A4, przedstawiające
końskich przyjaciół z RADOSNEGO TENCZYNKA, należy składać
osobiście w naszej ostoi w Tenczynku, przy ul. Podgórki 1, do
05.01.2021 roku. Ogłoszenie wyników 12.01.2021 roku, na Facebooku Fundacji. Regulamin konkursu i potrzebne dokumenty
do wzięcia w nim udziału dostępne na Facebooku fundacji:
@fundacjatenczynek.

Jak przygotować
zwierzaka do Sylwestra?
Sylwester kojarzy się nam
z szampańską zabawą i przepięknym pokazem sztucznym ogni.
Przychodnia weterynaryjna MELWET
Niestety, to co cieszy ludzkie oko,
ul. Zakręt 3, Kraków – Bielany
bardzo stresuje naszych czworonożnych podopiecznych. Zarówno
00
00
00
00
psy jak i koty mają o wiele bardziej czuły słuch niż ludzie. godz. otwarcia: pn. – pt. 10 - 20 sob. 9 – 16
Jak przygotować siebie i swojego zwierzaka do Sylwestra?
• Udaj się do lekarza weterynarii po leki uspakajające. Nie
zwlekaj! Niektóre wymagają wcześniejszego podawania
przez minimum tydzień.
• Jeśli wiesz, że Twoje zwierzę się stresuje strzałami bądź z
nim w ten dzień, lub zapewnij mu opiekę. Towarzystwo życzliwych osób zawsze poprawia nastrój.
• Pozwól swojemu zwierzęciu się schować. Jeśli pies uważa, że najbezpieczniej jest pod stołem, a kot schował się
pod wannę, nie próbuj go stamtąd wyciągać. Dobrze, aby w
chwili wystrzałów zwierze było w najbardziej wyciszonym
pomieszczeniu w domu.
• Jeśli słyszysz strzały, nie wychodź z psem na spacer, ani nie
pozwól mu spacerować po ogrodzie. Część zwierząt w panicznym strachu ucieka i nie jest później w stanie wrócić do
domu, albo co gorsze, ginie pod kołami samochodu.
Warto przed Sylwestrem zachipować zwierzę, później łatwiej
je znaleźć.

Diagnostyka RTG
USG
badania laboratoryjne
chirurgia miękka
onkologia
dermatologia

tel. 884 865 978
www.melwet.pl
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Domowy advocat czy ajerkoniak
- jak zwał tak zwał, jest pyszny!
Zawsze go kupowałam..., ale przed świętami
zrobiłam swój... i koniec z kupowanym :) Zima, a wieczorem
kieliszek advocata. O tak! powiesz. I masz rację! Szybki
w przygotowaniu, pyszny w smaku!
Możesz też zrobić ten przepis
w podwójnej ilości, przelać do
małych buteleczek i podarować
w pre z enc ie ś w i ątec zny m
najbliższym.
Advocat czy ajerkoniak
• 6 żółtek
• 20 – 25 dkg cukru
(wedle smaku)
• 0,5 litra wódki (u mnie
żubrówka biała)
• 250 ml mleka
skondensowanego
niesłodzonego
• 1 łyżka ekstraktu
waniliowego

Grudzień to miesiąc refleksji i podsumowań. Ten rok w wielu płaszczyznach naszego funkcjonowania,
był inny niż poprzednie. Musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, na które niekoniecznie
byliśmy przygotowani. Dotyczyły one m.in. funkcjonowania w rzeczywistości kreowanej przez
sytuacje w kraju i na świecie. Można powiedzieć, że był to egzamin naszego racjonalnego myślenia,
postrzegania, a zwłaszcza reakcji na otaczającą rzeczywistość. Tak, to właśnie nasze reakcje były
czynnikiem, które mogły budować naszą wewnętrzną siłę - dostosowując i elastycznie formułując
nowe plany i zamierzenia. Niestety mogły również wpłynąć destrukcyjnie na naszą psychikę, zdrowie
i ciało. To, co jest dla nas istotne, zwłaszcza teraz, w grudniu, to introspekcja - wgląd w siebie i swoje
potrzeby - budowanie odporności, budowanie relacji społecznych, budowanie planów na niedaleką
przyszłość, ale również dalekosiężne plany, rozwój osobisty.
Podczas wielu ostatnich miesięcy, obserwowaliśmy jak ruch fizyczny, aktywność i regularne treningi,
wpływają na nasze funkcjonowanie. Nietrudno się domyślić, że wyniki dały nam jasną odpowiedź - to
właśnie regularność, dyscyplina wewnętrzna oraz stałe treningi były sukcesem wielu osób, przeciwdziałały
złemu samopoczuciu, były impulsem do rozwoju, budowania kondycji, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu, to zawsze stanowi dla nas wielką korzyść. Nie rezygnujcie zatem z rozwoju osobistego,
inwestujcie w swoje zdrowie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zajęć: joga, pilates, stretching,
fitness, akrobatyki powietrznej. Pamiętajcie jednak, że każda aktywność jest cenna - spacer z psem,
jogging jednakowoż wpłyną na poprawę samopoczucia.
Z refleksją - ukierunkujmy się na sukces w swoim życiu! Sukces - to dla nas siła fizyczna i psychiczna, ale
przede wszystkim patrzenie z nadzieją w przyszłość, czego sobie i Wam życzymy.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo optymizmu, wiary i nadziei oraz wielu
powodów do radości i uśmiechu. Wszystkiego najwspanialszego życzy Danceart Szkoła Tańca :)

( Jajka sparzyć – białka wybić
do miseczki i zrobić np. bezy
;))
Żółtka zmiksować z cukrem,
miksując w da lsz y m ciąg u
dodać ekstrakt waniliow y,
mleko i powoli wlewać wódkę.
Miksować, aż wszystko się połączy, czyli około 3 minut.
Gotow y ajerkoniak przelać
do butelek, zamknąć je i odstawić choć na chwilę. Wiem
to trudne ;)

DanceArt Szkoła Tańca, Krzeszowice, ul. Św. Floriana 1 , (budynek Rossmanna i Mili), I piętro,
Tel: 510 026 040, e-mail: danceart@onet.pl

Zdrowych i rodzinnych Świąt!

Ulla Pałka

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

Wypieki – remedium na stres

Ten rok w mniejszym lub większym stopniu dał w kość każdemu. To naturalne, że czujemy się znużeni i bardziej zestresowani. Dlatego tym bardziej powinniśmy bez wyrzutów sumienia oddawać się zajęciom, które umilą nam czas i pomogą
zmniejszyć napięcie. Parafrazując klasyka – „co powinna zrobić kobieta w sytuacji trudnej? WY-PIE-KAĆ!”.
Oto złota rada Kobiety Pracującej, zaprezentowana w jednym
z odcinków „Czterdziestolatka” strapionej zdenerwowaniem inżyniera Karwowskiego żonie Magdzie. Kiedy „wszyscy dookoła
szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują” remedium na całe zło
ma być placek ze śliwkami.
Terapeutyczny zapach świeżego ciasta
Kto choć raz nie westchnął z rozrzewnieniem (i nutką zazdrości),
czując zapach pieczonego ciasta na klatce schodowej? Albo nie
poczuł się dopieszczony, kiedy mama lub babcia zaserwowały do
popołudniowej kawy domowy wypiek? Według Kobiety Pracującej mechanizm terapeutycznego działania placka ze śliwkami
polega na tym, że gdy jego „zapach roznosi się po całym domostwie, centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie
na przeżywanie problemów”.

Być może naukowcy zajmujący się wpływem zapachów na naszą
psychikę i postrzeganie świata ujęliby to nieco inaczej, niemniej
fakt, że zapachy wpływają na nasze emocje i samopoczucie, jest
udowodniony. Do tego własnoręczne pieczenie smakołyków
można potraktować jako przyjemną formę spędzania czasu z bliskimi, która daje – nomen omen – bardzo słodkie owoce.
Prosto i przyjemnie
Oczywiście nie musi to być placek ze śliwkami. Nawet najprostsze na świecie ciasteczka owsiane, z których zrobieniem
poradzi sobie już kilkulatek (oczywiście pod okiem rodzeństwa
czy rodzica) mogą mieć terapeutyczny efekt i pozwolić odciążyć
głowę od niewesołych myśli oraz zmniejszyć napięcie. Do tego
– podobnie jak zrobione w domu batoniki muesli – są nieporównywalnie zdrowsze niż jakiekolwiek „sklepowe” słodycze.

– „Terapeutyczne wypiekanie” jest oczywiście jeszcze przyjemniejsze, kiedy mamy do niego ładne, przyjemne w dotyku
i wygodne w obsłudze narzędzia. Kolorowe foremki z silikonu,
łopatki do perfekcyjnego nakładania lukru lub kremu czy nawet
talerzyki, kubki albo filiżanki (kawka lub herbatka do ciasta
musi przecież być!) to na szczęście jedne z najtańszych akcesoriów kuchennych, które na dodatek są trwałe i praktyczne –
opowiada ekspertka związana z firmą KiK.
A może tak w tym roku wyręczyć Świętego Mikołaja?
Naszą słodką autoterapię możemy zastosować, kiedy chcemy
spędzić czas z rodziną (i przy okazji nauczyć dzieci nowej umie-

jętności), oderwać się choć
na chwilę od niekoniecznie
przyjemnej rzeczy wistości,
czy poprawić humor bliskim,
z k tór y m i z w i a d omy c h
w zględów spot yk a my się
obecnie rzadziej lub wcale.
– Wystarczy przygotować
kilka paczuszek z porcją domowego ciasta, batonikami
lub ciastkami (nawet w słoiku
lub papierze śniadaniowym
zawiązanym tasiemką) i podrzucić je ulubionym sąsiadom,
przyjaciółce czy rodzicom
albo rodzeństwu, które już z nami nie mieszka. Nawet, jeśli ze
względów bezpieczeństwa nie możemy się z nimi spotkać bezpośrednio, możemy podrzucić smakołyki na wycieraczkę przed
ich domem razem z karteczką z kilkoma ciepłymi słowami –
podpowiada ekspertka związana z siecią sklepów KiK.

W tym roku 6 grudnia wypada w niedzielę, możemy więc nawet
zabawić się w Świętego Mikołaja i właśnie tego dnia sprawić im
taką słodką niespodziankę. Radość – po obu stronach – gwarantowana! W ramach dodatkowej motywacji podajemy przepis na
proste i pyszne ciasteczka owsiane.
Przepis na „najprostsze na świecie ciasteczka
owsiane”:
SKŁADNIKI:
• płatki owsiane,
• dojrzałe banany,
• dowolne dodatki: suszone owoce (np. żurawina), orzechy,
płatki migdałowe, mak, sezam, odrobina miodu lub kakao.

Proporcje są właściwie dowolne, jednak najlepiej płatki owsiane
dosypy wać do ugniecionych widelcem bananów stopniowo.
Banany to spoiwo, które pozwoli uformować z płatków i dodatków ciasteczka.
W YKONANIE:
1. Włączamy piekarnik, by się rozgrzał i nastawiamy go na
170-180 stopni Celsjusza.

2. Banany rozgniatamy widelcem w misce. Nie musi być
dokładnie - pojedyncze większe kawałki dodadzą bardziej
intensywnego bananowego aromatu naszym ciasteczkom.
3. Do bananowej papki dosypujemy nieugotowane płatki
owsiane - 1-1,5 szklanki na 3-4 banany powinno
wystarczyć. Mieszamy wszystko.
4. Na koniec dodajemy dowolne dodatki i znów mieszamy cała
masę.
5. Blachę do pieczenia wykładamy papierem i smarujemy
go bardzo cienką warstwą oleju kokosowego lub
słonecznikowego.
6. Łyżką stołową nakładamy niewielkie porcje „ciasta”
na blachę, a następnie każdą rozgniatamy delikatnie,
by utworzyło się z niej okrągłe, płaskie (o grubości nie
większej niż 1 cm) ciasteczko.
7. Blachę wkładamy do piekarnika i czekamy kilkakilkanaście minut. Ciasteczka są gotowe, gdy zaczną
mocno pachnieć, a płatki owsiane się zarumienią. Najlepiej
smakują na ciepło, jednak z powodzeniem można je zjeść
również kolejnego dnia w ramach słodkiego i całkiem
zdrowego śniadania.
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DLACZEGO KOCHAM ORIFLAME
Podsumowując rok 2020, był to bardzo trudny rok, inny niż do tej pory. Pandemia
pokrzyżowała plany nie tylko w ORIFLAME. Jak co roku wypracowałyśmy z Liderami
wyjazd zagraniczny, zaplanowałyśmy szkolenia wyjazdowe, niestety te wydarzenia nie
doszły do skutku. Jednak Oriflame stanęło na wysokości zadania, nikt nie został bez
wypłaty, wszystkie wypracowane nagrody dotarły na czas, produkty też były dostępne.
Oriflame pracuje normalnie, zgodnie z wytycznymi przestrzega wszystkich zasad.
Jeśli poszukujesz dodatkowej pracy, jesteś uczniem, studentem lub masz małe dzieci i nie
możesz iść na etat, to jest to praca dla Ciebie.
Co nam daje współpraca z Oriflame:
• stały rabat na wszystkie produkty kosmetyczne i wellness,
• dodatkowe nagrody rzeczowe w różnych programach,
• wypłaty co 3 tygodnie,
• wsparcie i szkolenia na każdym etapie rozwoju GRATIS,
• konferencje zagraniczne i program samochodowy.
Ja korzystam z wszystkich tych przywilejów, jeśli Ty też chcesz, to zapraszam do mojego
zespołu. Zapraszam do naszych biur na rozmowę informacyjną, Ty sam(a) zdecydujesz czy
jest to praca dla Ciebie.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim
moim wspaniałym Konsultantom, Liderom, Dyrektorom i Klientom wszystkiego co
najlepsze, dużo zdrowia, spełniania marzeń i oby Rok 2021 był lepszy od obecnego.
Małgorzata Poznańska

Oriflame przygotowało mnóstwo gotowych propozycji prezentowych pod choinkę.
Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym, z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne w Olkuszu: ul. K. K. Wielkiego 57
Poniedziałek 15⁰⁰ - 18⁰⁰ • Środa 12⁰⁰- 18⁰⁰ (dostawa kosmetyków) • Piątek 12⁰⁰ - 18⁰⁰

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

POMÓŻMY Spółdzielni
socjalnej Albert
Spółdzielnia socjalna Albert powstała
w maju 2018 r. z inicjatywy Fundacji im.
Brata Alberta i Fundacji Przyjaciół Fundacji Brata Alberta i zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dziś w dobie koronawirusa bardzo trudno
prowadzić jakikolwiek biznes, tym bardziej biznes społeczny i istnienie spółdzielni jest zagrożone.
Dlatego prosimy – przekaż dalej informację o istnieniu naszej spółdzielni,
o tym, że poszukujemy nowych klientów,
zamieść nasz link https://spoldzielniaalbert.pl/ na swoim facebooku, w mediach społecznościowych.

PROSIMY – POMÓŻ…
PODAJ DALEJ…
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Zasady bezpieczeństwa
obowiązujące do 27 grudnia
Premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje na temat
zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Tzw. etap
odpowiedzialności obowiązuje od 28 listopada do 27 grudnia.
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od
4 stycznia do 17 stycznia przyszłego roku i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz
organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Od 28 listopada została przywrócona możliwość
funkcjonowania sklepów i usług w galeriach
i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych • Targi i wydarzenia: w formie online
będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie • Parki rozrywki: działalność zawieszona
• Edukacja: nauczanie zdalne dla uczniów
1 os. na 15 m kw.
wszystkich klas szkoły podstawowej
Pozostałe zasady:
i ponadpodstawowej.
• Przemieszczanie się: dystans 1,5
• Sklepy i galerie handlowe: ograniczona
m od innych osób; ograniczenia
liczba klientów – max. 1 os./15 m kw.,
w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży
godziny dla seniorów – od poniedziałku do
poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do
piątku w godzinach 10 - 12.
piątku (w dni nauki szkolnej) w godzinach
• Hotele: działalność zawieszona,
8 - 16 mogą poruszać się jedynie z rodzicem
z wyjątkiem gości przebywających
lub opiekunem prawnym.
w podróży służbowej, sportowców oraz
• Wydarzenia kulturalne i kina: działalność
medyków.
zawieszona
• Gastronomia: wyłącznie „na wynos” i „na
• Komunikacja zbiorowa - ograniczenia
dowóz”.
liczby osób w transporcie publicznym: 50% • Salony fryzjerskie i kosmetyczne:
liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby
funkcjonowanie w reżimie sanitarnym
wszystkich miejsc siedzących i stojących,
- min. 1,5 m odległości między
przy jednoczesnym pozostawieniu
stanowiskami.
w pojeździe co najmniej 50% miejsc
• Siłownie, kluby fitness i aquaparki:
siedzących, które nie są zajęte.
działalność zawieszona.
• Kult religijny: Ograniczenie liczby osób
• Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe:
w kościołach - max. 1 os. na 15 m kw.,
bez udziału publiczności.
obowiązek zachowania odległości min. 1,5 • Etap stabilizacji, czyli powrót do
m od innych osób oraz zakrywania nosa
podziału Polski na trzy nowe strefy –
i ust.
czerwoną, żółtą i zieloną, jest możliwy
• Zgromadzenia i spotkania: w zgromadzeniu
dopiero od 28 grudnia i zależy od sytuacji
może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy
sanitarno-epidemiologicznej.
organizowane w domu - z udziałem max.
5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które
wspólnie mieszkają.
v zawiercie.eu
• Wesela, komunie: zakaz organizacji.

Podsumowanie zakupów Fundacji
WOŚP do walki z pandemią
Walka z koronawirusem trwa, z dnia na dzień przybywa kolejnych przypadków zakażeń, dlatego Fundacja WOŚP reaguje na prośby szpitali i ponownie kupuje sprzęty.
Blisko 2 tygodnie temu Fundacja
informowała o zakupie 1279 łóżek
i zapowiadała, że to nie koniec
wsparcia udzielanego szpitalom.
W sumie w listopadzie udało się
zamówić:

nitorowania pacjentów,
4 stacje do laboratoriów
przygotowujących próbki
w kierunku diagnostyki
COVID-19, 1 komorę laminarną, 30 pomp infuzyjnych objętościowych,
• 1340 łóżek na stanowiska
25 zestawów USG, 2,6
intensywnej terapii
miliona trójwarstwowych
• 89 kardiomonitorów,
maseczek chirurgicznych,
• 50 respiratorów,
200 tys. maseczek KN95, 50 tys.
• system zdalnego
kompletnych pakietów indywimonitorowania pacjentów,
dualnej ochrony osobistej, 50 tys.
• 6 koncentratorów tlenu.
kombinezonów ochronnych, 13
Wartość sprzętu zakupionego
tys. masek Decathlon, 75 tys.
przez WOŚP jesienią to aż 20
przyłbic ochronnych, 43 tys.
829 223,68 PLN. Te urządzenia
testów, 3456 testów dla dzieci
trafią do: Wspólnoty Chleb Życia,
onkologicznych, 1700 opakowań
czyli schroniska z usługami opierękawiczek medycznych, 17 tys.
kuńczymi w Ożarowie, Centrum
litrów płynów do dezynfekcji
Medycznego Grupa Zdrowie,
o wartości 69 594 596,14 PLN.
Zakładu Opiekuńczo-LeczniZakup sprzętu to nie
czego dla Dzieci z Raciąża, Stowszystko
łecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera Fundacja WOŚP, poza zakupem
w Warszawie, Zakładu Opie- sprzętu, reagując na apele ze
kuńczo - Leczniczego przy ul. strony dyrekcji placówek meOlchy w Warszawie, Zakładu dycznych, uruchomiła na swojej
Opiekuńczo - Leczniczego przy głównej stronie zakładkę, dzięki
której szpitale mogą komuniul. Szubińskiej w Warszawie.
Podsumowując, od początku kować swoje potrzeby i prośby
walki z pandemią Fundacja dotyczące pomocy w opiece
WOŚP przekazała lub w naj- nad pacjentami z koronawibliższym czasie przekaże: 1540 rusem. Impulsem do powstania
łóżek na stanowiska intensywnej strony był apel profesora Pawła
terapii, 84 respiratory, 246 kar- Naumana z Mazowieckiego
diomonitorów, 6 koncentratorów Szpitala Wojewódzkiego w Sietlenu, 1 system zdalnego mo- dlcach, o którym Jurek Owsiak

wspominał w jednym ze swoich
wpisów.

W ciągu 28. Finałów WOŚP,
Orkiestra zebrała i wydała na
wsparcie polskiej medycyny
sumę ponad 1,2 mld PLN. 10
stycznia 2021 r. wolontariusze
w Polsce i na całym świecie
będą zbierać środki na zakup
sprzętu dla otolaryngologii, laryngologii i diagnostyki głowy.
Z początkiem grudnia ruszają
również aukcje na A llegro,
dzięki którym kolejna pula pieniędzy trafi na cel 29. Finału.
Jak co roku w studio odbędzie
się również Licytacja Najbardziej Hojnych Darczy ńców
(popularnie zwana licytacją
Złot ych Serduszek). Chcąc
zwrócić uwagę Polaków na narastający problem zachorowań
na cukrzycę, w ramach Finału
organizowany jest również coroczny Bieg pod hasłem „Policz
się z cukrzycą”.

Z Krakowa do Katowic w niewiele ponad godzinę
Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali z Polregio umowę
na świadczenie usług w zbiorowym transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. Umowę, obowiązującą przez sześć lat, w imieniu przewoźnika parafowali Artur
Martyniuk, prezes Polregio i Adam Pawlik, członek zarządu spółki kolejowej.

Mikołaj 2020
w Więckowicach
W sobotnie popołudnie 5 grudnia 2020 r.
w asyście strażaków z OSP Więckowice wyruszyliśmy na ulice naszej wioski by dotrzeć do
najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa.
To były niezapomniane i wzruszające chwile.
Dlatego wielk ie podziękowa n ia d la R ady Sołeck iej
Więckowic szczególnie dla
Pani Kasi i Basi za pomoc
w pr z y g oto w a n iu p a c z e k
mikołajkow ych, strażakom
z Więckowic z Prezesem jak
zawsze za niezawodną pomoc
w dotarciu wozem strażackim
ulicami wioski do tak licznie
oczekujących dzieci z całymi
rodzinami. Dziękujemy
również Wam, drogie dzieci,
za stworzenie rodzinnej atmosfery na całej trasie przejazdu. Składamy podziękowania Prezesowi Duo Life
Bartoszowi Królikowskiemu
z a to, ż e ju ż od w ielu lat
wspiera tą akcję.

Mikołaj odwiedził również
Farmę Życia w Więckowicach
gdzie mieszkańcy oczekiwali
ze wzruszeniem na przyjazd
M i k o ł aja . Wa s z u ś m ie c h
i radość były po prostu szczere
i cenne. Cieszymy się że jesteście wśród Nas. Ten szczegól ny dzień M i kołajkow y
w Sołect wie pokazał że jesteśmy razem, mimo panującej
pandemii.

v Tekst i zdjęcie:
Adam Wierzbicki
Sołtys Więckowic
Radny Gminy Zabierzów
www.zabierzow.org.pl

Województwo jest organizatorem publicznego transportu
zbiorowego, w łaściw ym ze
względu na obszar działania
lub zasięg przewozów. Realizując zadania, zawiera umowy
na świadczenie usług przewozowych z operatorami. Aktualnie obowiązująca umowa zawarta z Polregio kończy się 12
grudnia 2020 roku, będącym
jednocześnie ostatnim dniem
obowiązywania obecnego rozkładu jazdy pociągów.

Nowa umowa, określająca warunki i zasady świadczenia
usług przewozowych w transporcie kolejowym, z wykorzystaniem taboru kolejowego Małopolski, będzie obowiązywać
od 13 grudnia 2020 roku do 12
grudnia 2026 roku. W nowym
rozk ładzie jazdy pociągów,
praca eksploatacyjna na terenie
Małopolski w yniesie ponad
4 m ln pocią gok i lometrów
(pockm). W poszczególnych
edycjach rozkładu jazdy wartość
pracy eksploatacyjnej nie będzie
niższa niż 3,4 mln pockm i nie
przekroczy 6 mln pockm.
Operator kolejow y jest zobowiązany do zapewnienia
sprawnego taboru kolejowego,
w liczbie niezbędnej do wykonania umowy oraz do zabezpieczenia zaplecza obsługi
technicznej. Województ wo
udostępni Polregio 12 sztuk
elektrycznych zespołów trak-

c y jnych, będąc ych w jego
dyspozycji.

Operator otrzyma prawie 103,5
mln zł rekompensaty za wykonanie rozkładu jazdy 2020/
2021. W kolejnych latach aneksowana każdorazowo kwota nie
będzie niższa niż 85 mln zł.

- Zawarcie wieloletniej umowy
z Polregio zapewni stabilizację
oferty, realizowanej na obszarze
Małopolski, wykorzystując potencjał transportu kolejowego.
W tegorocznej ofercie przewozowej uwzględniono doświadczenia epidemii koronawirusa.
Liczę, że nowy rozkład jazdy
spotka się z zainteresowaniem
pasażerów, a pociągi organizowane przez województwo
małopolskie będą chętnie wybierane w codziennych podróżach - przyznał marszałek
Witold Kozłowski.

Zawarcie umowy i udostępnienie nowego rozkładu jazdy
zbiegło się w czasie z końcem
uciążliwego remontu linii komunikacyjnej Kraków – Katowice. Województwa Małopolskie i Śląskie przygotowały
nową ofertę, zakładającą kursowanie pociągów międz y
K ra kowem a K atow icami,
co godzinę przez cały dzień.
Przewozy będą obsługiwać Polregio oraz Koleje Śląskie. Operatorzy będą wzajemnie honorować zakupione bilety. Trasę
z Katowic do Krakowa pociągi
pokonają w niewiele ponad go-

dzinę, co jest czasem niespotykanym od lat - zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Z myślą o rozwoju przewozów
kolejowych są kontynuowane
prace przy budowie zaplecza
technicznego do obsługi pociągów oraz są realizowane kolejne zamówienia na dostawę
nowoczesnych, elektrycznych
zespołów trakc y jnych. Do
obecnych 34 pojazdów, za-

kupionych przez Małopolskę,
w latach 2021 – 2022 sukcesywnie dołączy 13 kolejnych
pociągów, już zakontraktowanych. Tabor będzie wyposażony w szereg udogodnień dla
pasażerów oraz zapewni możliwość komfortowej podróży dla
osób o ograniczonej mobilności.
malopolska.pl
v malopolska.pl
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Mudness #3

Był to pierwszy w tym roku wyjazd w całkiem ładnej, zimowej, śnieżnej scenerii, lecz to wcale nie śnieg dostarczył nam wielu powodów do kombinowania co tu zrobić by wyjechać. Warunki na trasie okazały się być
bardziej nieprzewidywalne niż kiedykolwiek, co po pierwsze mocno wydłużyło czas trwania wyjazdu, równocześnie nieco skracając planowany dystans.
Ale to właśnie ta nieprzewidywalność zapewniła wyjątkową i niezapomnianą zabawę. Glina, torf, piach,
walczyliśmy z każdym typem niestabilnego podłoża.
Miejsca które zazwyczaj całą kolumną przejeżdżaliśmy w kilka-kilkanaście minut, tym razem okazały
się być bardzo… wciągające, zatrzymując nas na godzinę i dłużej.
Miejsca które jeszcze nigdy nikogo nie uwięziły, tym
razem uwięziły niektórych bardzo skutecznie. Fontanny błota bywały naprawdę wysokie a ryk silników
utopionych maszyn podkręcał emocje jeszcze bardziej. Niewinnie wyglądające kałuże okazały się kilka
razy być bardzo skutecznymi pułapkami.
Na szczęście wszyscy uczestnicy okazali się być bardzo sprawnymi i pomocnymi zespołami w trudnych
sytuacjach. Szpadle były wielokrotnie potrzebne,
wyciągarki pracowały co kilka kilometrów, niejednokrotnie wymagając podpięcia dwóch lub nawet
trzech jednocześnie aby wyciągnąć kolejną wklejoną
maszynę na stabilny teren.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za doskonałą
wspólną zabawę, wspólne emocje, wzajemną pomoc. Będzie co wspominać, zapraszamy do galerii
na naszym profilu www.facebook.com/16kiloblota/
My wracamy w teren aby jeszcze bardziej urozmaicić
trasę na kolejną edycję Mudness! Do zobaczenia!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Jakie prezenty poleca Święty Mikołaj i jego ekipa?
To nieprawda, że elfy pracujące w fabryce prezentów Świętego Mikołaja noszą słodkie czapeczki, fikuśne skarpetki i urocze kubraczki. Ich szef
wie bowiem, że strój roboczy to jedno z podstawowych narzędzi zapewniających efektywną i wygodną pracę. Sprawdzamy, jakie elementy
takiego stroju są szczególnie cenione w mikołajowym zespole i jednocześnie sprawdzają się jako trafione prezenty dla wszystkich fachowców
oraz miłośników majsterkowania. Oczywiście tych grzecznych.
Cały rok wytężonej pracy, w tym
jeden wyjątkowy wieczór, podczas
którego logistyka musi osiągnąć
poziom – w przenośni i dosłownie
– podniebny. W takich warunkach
nie ma miejsca na błędy i wpadki –
tym bardziej tak kompromitujące,
jak spadanie spodni. Dlatego każdy
w mikołajowym zespole kompletowanie stroju zaczyna od elastycznego
paska z solidną metalową sprzączką,
przesyłanego przez zaprzyjaźnione
elfy ze Szwecji, pracujące w fabryce prezentów Blaklader. Dzięki
zastosowaniu połączenia ekstremalnie wytrzymałej CORDURY
z miękką, rozciągliwą pianką pasek
jest zarówno trwały i stabilny, jak
i bardzo wygodny – podczas kucania
bądź wykonywania skłonów użytkownik nie odczuwa efektu „rozcinania na pół”. Uniwersalny, czarny
kolor oraz elegancki splot sprawiają,
że pasek komponuje się z każdym
rodzajem stroju – od roboczego, po
typowo domowy. Do tego stopnia,
że nawet występując w oficjalnych
strojach znanych z bajek czy reklam,
Mikołaj wraz z elfami zakładają do
nich swoje charakterystyczne paski.
Drugim elementem stroju roboczego, który Święty Mikołaj stosuje
zarówno jako wyposażenie swojego
zespołu, jak i praktyczny prezent,
są ciepłe, „oddychające” skarpety.
Wykonane ze specjalnej mieszanki
materiałów, skutecznie ogrzewają
stopy gdy trzeba na mrozie załadować sanie i zaprząc do nich renifery. Skarpety te docenią nie
tylko majsterkowicze i fachowcy, ale
także miłośnicy sportów zimowych –
dzięki zastosowaniu nici elastanowej
wygodnie dopasowują się do stopy

i łydki nie uwierając użytkownika,
a mięsista, gruba podeszwa stanowi
pewne oparcie dla ciała. Jednocześnie skarpety bardzo skutecznie
odprowadzają na zewnątrz nadmiar
wilgoci, więc stopa pozostaje sucha
i ciepła nawet podczas bardzo intensywnego użytkowania.

Przebojem wśród pracujących dla
Świętego Mikołaja elfów są flanelowe koszule, które elfy niejednokrotnie umieszczają w paczkach
z prezentami nawet już nie pytając
o to szefa – ten bowiem również
je uwielbia, zwłaszcza gdy może
wreszcie zdjąć słynny czerwony,
„pokazowy” płaszcz i wygodnie rozsiąść się przy ciepłym kominku. Obszerny krój koszuli, opcja podpięcia
podwiniętych rękawów oraz miły
w dotyku, miękki i czesany w środku
materiał zapewniają wygodę oraz
komfort użytkowania zarówno
podczas pracy, jak i wypoczynku.
W jednej z praktycznych kieszeni
z klapką umieszczonych na piersi
znalazło się także miejsce na sprytny
otwór na ołówki, którymi elfy odznaczają na listach informacje, które
prezenty zostały już spakowane.

Warto jeszcze wspomnieć o wyjątkowo ciekawym elemencie stroju
samego Świętego Mikołaja – rzemieślniczych spodniach, które zakłada zawsze na noc dostarczania
prezentów i które otrzymał wiele
lat temu od elfów z Blaklader jako
prezent i zarazem popis ich umiejętności. Wykonane z rozciągliwego
w czterech kierunkach stretchu doskonale sprawdzają się podczas przeciskania przez kominy, gdzie Święty
Mikołaj nieraz musi wykazać się

ekwilibrystycznymi zdolnościami.
Nie straszne są mu przy tym otarcia,
ponieważ spodnie są wzmocnione
wytrzymałą CORDURĄ. Z kolei
w licznych, pomysłowo zaprojektowanych kieszeniach mieści się
prawie tyle, ile w słynnym worku
na prezenty. Dzięki temu Mikołaj zawsze ma pod ręką notes
z rozkładem swojej jazdy, miarkę
do sprawdzania średnicy kominów,
a także podkowę oraz kilka gwoździ,
na wypadek, gdyby w trasie trzeba
było awaryjnie podkuć któregoś
z reniferów. Takimi funkcjonalnymi
i wygodnymi spodniami Święty
Mikołaj lubi obdarowywać nie
tylko doświadczonych fachowców
– często dostarcza je też na prośbę
żon, chcących zasugerować swoim
drogim mężom konieczność przeprowadzenia oczekiwanego od długiego czasu remontu…
Jeśli więc ktoś wciąż zastanawia
się nad pomysłem na praktyczny
prezent, który ucieszy zarówno fachowca, jak i domowego majsterkowicza, niech uważnie przyjrzy się
zapracowanemu zespołowi z dalekiej
Laponii. Tam najlepiej wiedzą, jak
dobrze wybrać strój roboczy, po założeniu którego każdy użytkownik
z uznaniem i radością zawoła: „ho,
ho, ho!”
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KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków
Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl

Panele podłogowe – sprawdź, zanim zaczniesz układać
Dobrze dobrana posadzka (warstwa wykończeniowa podłogi) może całkowicie odmienić wnętrze. Być
tłem dla aranżacji lub podkreślić jej charakter. Świetną i relatywnie niedrogą opcją są panele laminowane, które z wyglądu do złudzenia przypominają podłogi drewniane, czym doskonale wpisują się
w modny trend zbliżania domu do natury.
Ich montaż jest szybki i łatwy, dlatego wiele osób decyduje się wykonać go samodzielnie. Panele mają zazwyczaj zamek, tzw. click,
który daje możliwość położenia podłogi „pływającej”, tzn. bez konieczności jej klejenia do podłoża. To świetny wybór dla osób poszukujących praktycznych rozwiązań, wpisujących się w trend korzystania z materiałów naturalnych lub inspirowanych przyrodą.
To także idealna propozycja, gdy potrzebujemy znaczącej, ale nie
inwazyjnej zmiany w swoim otoczeniu.
Wybór paneli

Wybór wzorów i kolorów podłogowych paneli laminowanych jest
ogromny. Najczęściej wybieramy panele w jasnych odcieniach, do
czego w dużej mierze przekonują nas względy praktyczne. Zabrudzenia takie jak piasek czy kurz są mniej widoczne niż na ciemnej
powierzchni, co zmniejsza częstotliwość sprzątania. Jasna podłoga
jest przy tym rozwiązaniem uniwersalnym. Sprawdza się niezależenie od stylu wnętrza, pozwala skorzystać z większego wachlarza
możliwości doboru mebli oraz dodatków i łatwo dopasowuje się
do zmian. Jest idealna do małych przestrzeni, gdyż optycznie je
powiększa.
Wybierając konkretny model oprócz koloru i struktury warto też
zwrócić uwagę na klasę ścieralności paneli – im wyższa, tym lepsza
(od AC1 do AC5). Przy standardowym użytkowaniu w warunkach
domowych wystarczy z reguły klasa AC3, choć w takich pomieszczeniach jak przedpokoje, w których panele muszą radzić sobie
z intensywnym użytkowaniem, warto postawić na wyższą klasę
ścieralności.
Podłoże – podstawa sukcesu

Panele podłogowe potrzebują równego i gładkiego podłoża.
W przeciwnym razie będą się uginać i w niedługim czasie zauważymy pierwsze uszkodzenia wykonanej posadzki. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków wystarczy zastosować
masę samopoziomującą Baumit Nivello Quattro (od 1 do 20 mm),
by szybko (w ok. 24 godz.) otrzymać odpowiedni podkład pod
panele. Przy większych nierównościach najlepiej zastosować Baumit
Nivello Centro (od 5 do 30 mm). Pamiętajmy jednak, by wcześniej odpowiednio przygotować podłoże – oczyścić, odkurzyć i zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym – Baumit Grund
(podłoża chłonne) lub SuperPrimer (trudne i niechłonne), a ewen-

tualne uszkodzenia naprawić za
pomocą zaprawy wyrównującej
Baumit Preciso.

Dopiero w następnym kroku
możemy przystąpić do wykonania wylewki samopoziomującej. Przy niewielkim metrażu,
masę możemy przygotować
w pojemniku (o odpowiedniej
wielkości), mieszając suchą
mieszankę z wodą, w proporcjach wskazanych przez producenta na opakowaniu. Pomocna
przy tym będzie mieszarka wolnoobrotowa (≤ 600 obr./min.)
ze specjalnym mieszadłem do
mas samopoziomujących. Zapobiega ono nadmiernemu napowietrzaniu mieszanki. Jak
podpowiada Tomasz Dzierwa
z Baumit Polska, wylewanie wykonujemy pasami – zaczynając
wzdłuż ściany najbardziej oddalonej od wejścia. Następnie rozprowadzamy materiał, wykorzystując do tego stalową pacę lub specjalną raklę zębatą do mas samopoziomujących (z wysuwanymi
bolcami dystansowymi). Niezwłocznie po wylaniu masę najlepiej
dodatkowo odpowietrzyć, używając wałka z kolcami potocznie
zwanego „jeżem” (należy dobrać właściwy wałek, zależnie od grubości wylewki). W ten sposób przyspieszymy pozbycie się pęcherzyków powietrza, powstałych podczas mieszania masy samopoziomującej oraz ułatwimy jej poziomowanie. Dzięki doskonałym
właściwościom roboczym oraz bardzo dobrej rozpływności, masy
Baumit Nivello umożliwiają wykonanie bardzo równej i gładkiej
powierzchni. Dodatkowo, są to wyroby bezpieczne dla wykonawcy
i użytkownika – o bardzo niskiej emisyjności, posiadają certyfikat
EMICODE EC1PLUS .
Po całkowitym wyschnięciu wylewki (potrzebne informacje i wskazówki znajdziemy w karcie technicznej zastosowanego wyrobu),
możemy już spokojnie rozpocząć układanie paneli, stosując się do
wytycznych producenta. Właściwie przygotowane podłoże, odpo-

wiednio dobrana masa samopoziomująca i dobrze przeprowadzony
montaż to jedyna droga do uzyskania trwałej i estetycznej podłogi.
v www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
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tel.: 796 351 499

Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

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

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

2 pokoje 4-osobowe w domu w Krzeszowicach centrum (w sumie dla 8 osób). Do 2 pokoi
przynależy kuchnia, łazienka, pokój dzienny,
2-3 miejsca parkingowe, ogródek.

działka usługowo-budowlana, w Krakowie,
przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 m
kw. Wszystkie media w działce. Wydane WZ
na budynek handlowo usługowy z częścią
mieszkalną.

Cena: 1400 PLN/m-c.

odrębne mieszkanie ok. 90 m kw. w domu
w Nowej Górze, z garażem i pomieszczeniem gospodarczym.

działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a
w Grojcu, przy drodze asfaltowej gminnej,
w pobliżu firmy "Blachprofil".

Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 870 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 270 m kw. plus stodoła
w pięknym miejscu w Baczynie,
działka 12 a..
Cena: 530 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna, widokowa,
budowlano-rolna działka
o pow. 91 a w Rudnie,
gm. Krzeszowice.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w spokojnym
miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach,
gm. Liszki.
Cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom o pow. 308 m kw usytuowany na w pełni zagospodarowanej,
30 a widokowej działce w Rudnie
k. Tenczynka.
Cena: 1.600 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-rolna o pow. 20
a w Nowej Górze. Działka bardzo
dobrze nasłoneczniona. Woda, prąd,
gaz, kanalizacja w drodze przy działce.
Cena: 79 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna działka budowlana 38 a
w Siedlcu, z widokiem na Tatry.
Cena: 199 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
budynek przeznaczony pod
działalność usługowo-handlową, o
pow. 175 m kw położony ok. 4 km
od Krzeszowic, na działce 3a.
Cena: 185 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 30 a w
Morawicy, w spokojnym, a
jednocześnie dogodnym
komunikacyjnie miejscu.
Cena: 210 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw w stanie surowym
w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne
miejsce, rozległe widoki.
Cena: 249 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
dom ok. 90 m kw w Morawicy na
działce 12 a.
Cena: 280 tys. zł.

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

DO SPRZEDANIA
stylowy dom ok. 300 m kw
Tenczynku, położony na pięknie
zaaranżowanej działce 14 a.
Cena: 1.370 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ogrodzona, zagospodarowana
działka budowlano-usługowa
o pow. 11 a w Brzezince,
gm. Zabierzów.
Cena: 149 tys. PLN.

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
Dom 90 m kw w Morawicy, działka 12 a. Cena: 280 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

DO SPRZEDANIA

Cena: 1.200 tys. PLN.

Cena: 399 tys. PLN.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-usługowa,
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,
gm. Wielka - Wieś..
Cena: 210 tys. PLN.

działka budowlana w pięknym miejscu,
o pow. 60 a, wraz z domkiem do
remontu w Rudnie, gm. Krzeszowice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
Działka budowlana 30 a w Morawicy. Cena: 210 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
53. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w
Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
54. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.
Cena: 185 tys. PLN.

do dyspozycji. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
69. 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.
70. Dół domu w Krakowie - Bieżanów, okolice ul. Sucharskiego, dla max 10
osób. 5 pokoi dwuosobowych, kuchnia, łazienka z prysznicem. Cena dotyczy
2 osób (pokój dwuosobowy), powyżej pół roku najmu, obejmuje wszystkie
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. 1000 zł / m-c / 2 osoby
71. Dwa pokoje 3-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazienka w Rudawie gm.
Zabierzów. W cenie media i ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc.
Cena 1350 zł / m-c / za 1 pokój 3 osobowy
72. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
73. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
74. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
75. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
76. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
55. Działka usługowo budowlana, w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770
m kw. Wydane warunki zabudowy (WZ) na budynek handlowo usługowy z częścią
mieszkalną.Cena: 1.200 tys. PLN.
56. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
57. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.
58. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
59. 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.
60. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
63. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
64. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
65. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
66. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.
67. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu. Cena: 870 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
68. Pokój na I piętrze w domu wolnostojącym w Bolechowicach gm. Zabierzów.
Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 1100 PLN / m-c z mediami i
ogrzewaniem. Wspólna kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród

POSZUKUJEMY DOMÓW
DO ZAMIESZKANIA LUB REMONTU
tel. 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przeniosło do sieci swoje doroczne cykliczne wydarzenie. To Jarmark Bożonarodzeniowy, który w wirtualnej wersji potrwa do 31 grudnia. Promocja wystawców jest prowadzona na Facebooku w ramach:
strony Jarmarki Galicyjskie oraz grupy Wirtualny Jarmark. Wystawcy mogą prezentować internautom produkty o charakterze
regionalnym i świątecznym, takie jak: ceramika artystyczna, zabawki, pamiątki, artykuły świąteczne, ozdoby, rękodzieło,
kosmetyki, biżuteria, a także lokalne wypieki świąteczne, pieczywo, słodycze etc. Więcej informacji na stronie muzeum pod
adresem http://muzeum.sacz.pl/strony_aktualnosci/zapraszamy-na-wirtualny-jarmark-bozonarodzeniowy.

Wirtualne spacery: Ogród Mistrza Pendereckiego i ukraińskie ślady w Krakowie
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach przypomina o niezwykłej, pozamuzycznej pasji
swojego patrona. Pod hasłem „Perły Lusławic-Muzyczne Arboretum” powstała seria filmów poświęconych wybranym gatunkom drzew, które można spotkać w lusławickiej siedzibie kompozytora. Maestro, niczym partyturę, tworzył tam przez
40 lat swój wymarzony ogród. Kolejne egzemplarze drzew pojawiały się bowiem w parku niczym akordy wypełniające karty
rękopisów Twórcy. W pierwszym odcinku cyklu jest mowa o Tulipanowcu Amerykańskim, w drugim – o Cypryśniku Błotnym.
Seria filmów „Perły Lusławic – Muzyczne Arboretum” jest dostępna na kanale YouTube Centrum pod adresem
https://www.youtube.com/user/pendereckicenter. .

Ukraińskie ślady w Krakowie
Na kanale YouTube Wydawnictwa Wysoki Zamek można już zobaczyć filmową relację z wystawy „Ukraińskie ślady w Krakowie”.
Jest ona owocem umowy o współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim i Obwodem Lwowskim. Dzięki
niej uczniowie trzech szkół plastycznych z Małopolski – Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem,
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa oraz Liceum Plastycznego im. Jana Matejki z Nowego Wiśnicza – mają
możliwość wyjazdów na Ukrainę i uczestniczenia tam w artystycznych plenerach.
W tym roku, ze względu na pandemię, wyjazd nie doszedł do skutku. Tematem pleneru stały się więc ukraińskie ślady
w Krakowie, miejsca związane nie tylko z kulturą ukraińską, ale też szeroko pojętą kulturą ruską, m.in. kamienica projektu
Teodora Talowskiego na rogu ul. Karmelickiej i Batorego, czy witraż bł. Salomei według projektu Stanisława Wyspiańskiego
w Kościele Franciszkanów. Powstałe podczas pleneru prace trafiły na coroczną wystawę w Krakowskim Forum Kultury.
Wirtualny spacer po niej znajduje się pod adresem https://youtu.be/XsLK6osh3WM.

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

XXIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2021
stycznia 2021 roku zapraszamy na XXIII Małopolski
Przegląd Grup Kolędniczych HERODY. W tym roku online
(zapis przeglądu zostanie udostępniony na stronie internetowej MOKSiR oraz w mediach społecznościowych).
Przegląd ma na celu podtrzymywanie tradycyjnej formy
kolędowania na własnej wsi i okolicy w okresie Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Najciekawsze grupy
o zróżnicowanej tematyce: Herody, Pasterze, Trzej Królowie, Z szopką, Z gwiazdą i inne mają możliwość zaprezentowania się na scenie.
https://www.moksir.chrzanow.pl/

KRZESZOWICE

Jedyna taka noc - koncert
kolęd w wykonaniu zespołu Verso

Kabaret Moralnego Niepokoju wraca do Chrzanowa.
20 lutego 2021 roku wystąpi dwukrotnie (godz. 16:00 i 19:00) prezentując swój nowy program.
Uwaga! Uprzejmie informujemy, że sala w dniu wydarzenia będzie dostosowana do aktualnego
reżimu sanitarnego.
https://www.moksir.chrzanow.pl/

W niedzielę, 20 grudnia, o godzinie 17:00 na Facebooku premierowa transmisja koncertu "Jedyna
taka noc". Jak co roku w okresie bożonarodzeniowym zespół Verso, prowadzony w naszym Centrum
przez Annę Dijuk-Bujok, przygotował materiał muzyczny specjalnie na tę okazję. Program składa się
z pięknych polskich kolęd i utworów świątecznych, w wykonaniu trzech grup wiekowych zespołu,
łącznie 25 młodych wokalistów.
Podczas koncertu będą mogli Państwo usłyszeć takie kolędy jak "Cicha noc", "Przybieżeli do Betlejem", czy "Hej w dzień narodzenia", ale również piosenki świąteczne takie jak tytułowa "Jedyna
taka noc", czy "Nosem buch w biały puch".
Serdecznie zapraszamy!
Tekst: Agnieszka Szczuka-Ciapałahttps://ckiskrzeszowice.pl
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BAJKA

Taka fajna sunia i nadal czeka na dom. Wesoła, serdeczna do ludzi i innych psów. Obyta,
szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, ładnie chodzi na smyczy. W zasadzie bezproblemowa. Bajka ma około 3 lata, waży 8 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

CHIRO

Prawdopodobnie stracił wzrok na skutek urazu, ale niepełnosprawność nie przeszkadza
mu aż tak bardzo w funkcjonowaniu. Potrzebuje tylko więcej czasu, by przyzwyczaić
się do nowych sytuacji i zapachów. Mały, łagodny i serdeczny piesek. Przyjaźnie nastawiony do innych psów, lgnie do człowieka przy którym czuje się bezpiecznie. Chiro
ma około 5 lat, waży 8 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja).
Czeka na odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197.

ROXI

Serdeczna, ufna, pozytywnie nastawiona do ludzi i innych psów. Ma dobry kontakt
z dziećmi. Spragniona człowieka po 3 letnim pobycie w schronisku w Rudniku, gdzie
nikt do tej pory jej nie dostrzegł. Fajna i w zasadzie bezproblemowa suczka. Roxi ma
około 5-6 lat, wazy 12 kg, jest przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja).
Od tygodnia czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa). Tel. 783 553 197. Najwyższy czas do domu!

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA
ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU!
Zimowa au ra, duż e och łodzenie naraża wielu ludzi tj.
bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach
zagrażających ich życiu i zdrowiu
na skutki niskich temperatur.
Dlatego też, aby zapewnić skuteczną pomoc w trudnej sytuacji
życiowej, stanowiącej zagrożenie
dla życia ludzkiego, Policja podejmuje ścisłą współpracę z instytucjami oraz organizacjami
pomocowymi. W wielu przypadkach udzielenie pomocy
osobom zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie im życia
były możliwe dzięki szybko przekazanej informacji o sytuacji zagrożenia. Aby nie dochodziło do
śmierci z powodu wychłodzenia

organizmu apelujemy, by nie
pozostawać obojętnym wobec
osób znajdujących się w sytuacji
zagrażającej ich życiu.Musimy
pamiętać, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są
osoby bezdomne, czy będące
pod wpły wem alkoholu. Ale
mogą to także być osoby starsze
i samotne, które mają trudność
z radzeniem sobie w codziennych
czynnościach, na przykład z poruszaniem się czy zadbaniem
o zapewnienie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniach.
Gdy w idzimy człow iek a,
któremu grozi zamarznięcie,
reagujmy – wystarczy jeden telefon: pod numer alarmowy 112
lub policyjny 997.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

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

BIGBIT

Przedstawiamy Bigbita - wspaniałego, łagodnego psiaka, który kompletnie nie może
odnaleźć się w schroniskowym zgiełku, tęskni za ludźmi. Bigbitek jest pieskiem dorosłym, ma 7 lat, waży około 30 kg. Psiak potrzebuje trochę czasu na adaptację, ale
będzie wspaniałym psim towarzyszem człowieka. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy
i kochający dom dla tego ślicznego psiaka. Tel. 793 993 779

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

LOTERIA

Przedstawiamy Loterię - super fajną, kochaniutką, młodziutką sunię w wieku około
1 roku, ważącą ok. 19-20 kg. Sunia jest cichutka, grzeczna, przyjazna, niesamowicie
łagodna. Loteryjka ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie i nie wyrywa się w czasie spacerów. Suczka bardzo dobrze reaguje na inne pieski. To cudowna, czarna-podpalana
sunia z białą krawatką, która czeka na najlepszy dom. Bardzo prosimy o szansę i troskliwą rodzinę dla Loterii. Tel. 793 993 779

KOTEK GASTON

Przedstawiamy kotka Gastona, który wraz ze swoją kocią rodzinką trafił pod nasza opiekę.
Gastonek początkowo był trochę ostrożny w kontakcie z człowiekiem, ale obecnie jest
już kochanym kociakiem - przytula się, mruczy, trzymany na rękach jest zaciekawiony
i zrelaksowany. Kotek ma około 7 miesięcy, waży 2,5 kg, jeszcze rośnie, ale nie będzie
wielkim kotem. Gaston jest czystym zwierzakiem, który potrafi korzystać z kuwety i nie
sprawia problemów. Bardzo prosimy o dobry dom dla naszego podopiecznego. Prosimy
by przed adopcją kotka zaopatrzyć się w kuwetę, żwirek, dobrej jakości karmę, drapak,
zabawki oraz transporter. Są one niezbędne od 1 dnia kotka w nowym domu. Gaston
szuka domu NIEWYCHODZĄCEGO. Tel. 793 993 779

UWAGA!
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce,
pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego
schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od
tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie
odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy
www.schroniskopsiepole.pl
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Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów,
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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

Pięknych, rodzinnych,
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i wszelkiej
pomyślności w roku 2021
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!
KOMFORTOWA KONSOLIDACJA

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

uff,
jak wygodnie
płacić jedną
ratę

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

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

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

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3,
pn.–pt. 9.00–17.00

12 258 98 13

RRSO: 10,86% • PROWIZJA: 0% • OPROcentOWAnIe ZmIenne: 7,19% •
cAłkOWItA kWOtA kRedytu: 53 470 Zł • cAłkOWItA kWOtA dO ZAPłAty:
78 256,03 Zł • SkłAdkA nA ubeZPIecZenIe: 6233 Zł • OkReS kRedytu:
10 lAt • 93 RAty PO 832,52 Zł • OStAtnIA RAtA: 831,67 Zł
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Komfortowa konsolidacja
V” wynosi 10,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 53 470 zł, całkowita
kwota do zapłaty: 78 256,03 zł, oprocentowanie zmienne: 7,19%, całkowity koszt kredytu: 24
786,03 zł (w tym prowizja: 0 zł, składka na ubezpieczenie na życie: 6233 zł, odsetki: 18 553,03 zł),
94 miesięczne raty (w tym 93 równe raty w wysokości 832,52 zł, ostatnia rata: 831,67 zł). Kalkulacja
została dokonana na 18.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Minimalna kwota kredytu
wynosi 30 000 zł. Kredyt z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka jest kredytowana
i opłacana jednorazowo. W ramach promocji nie można konsolidować zobowiązań zaciągniętych
w Alior Banku, w tym w T-Mobile Usługi Bankowe. Wymagana jest konsolidacja min. jednej
pożyczki lub kredytu z innego banku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności
kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Bank jest agentem
ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń.
PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć, śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
wystąpienie niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego
wypadku. Ochrona trwa 24 albo 36 miesięcy i nawet po dokonaniu przedterminowej całkowitej
spłaty kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Regulamin promocji,
Taryfa opłat i prowizji, Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców
kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA, w tym pełnomocnictwo agenta oraz karta
produktu, są dostępne w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.

