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Nasze sery wyrabiamy z pełnotłustego mleka krowiego,
według tradycyjnych receptur nie tylko regionu

Żywiecczyzny.
W naszej ofercie znaleźć można zarówno sery naturalne,
jak i sery wędzone, długo dojrzewające, pleśniowe. Ofertę
serową uzupełniają przetwory owocowo-warzywne oraz

miody. 
Nasze sery znajdują uznanie wśród coraz większej
grupy konsumentów. W ostatnim czasie dwa z nich:
Serek pleśniowy Rabuś oraz Twaróg Rajski, uzyskały
ogólnopolski certyfikat jakości „Doceń polskie”.

Gdzie kupić sery?Gdzie kupić sery?
Sklep firmowy, Rajcza 237 ESklep firmowy, Rajcza 237 E  

Żywiec - Sklep firmowy, ul. Pod Górą 2,Żywiec - Sklep firmowy, ul. Pod Górą 2,
Pszczyna - Sklep firmowy, Centrum Targowe KoszaryPszczyna - Sklep firmowy, Centrum Targowe Koszary

Ułańskie, ul. Kopernika 3,Ułańskie, ul. Kopernika 3,
Bielsko-Biała - Targowisko, ul. BroniewskiegoBielsko-Biała - Targowisko, ul. Broniewskiego

  Łodygowice - Parking obok Piekarni Góra,Łodygowice - Parking obok Piekarni Góra,  
ul. Piłsudskiego 15,ul. Piłsudskiego 15,

Bielsko-Biała - DH Wokulski, stoisko Mleczna Kraina.Bielsko-Biała - DH Wokulski, stoisko Mleczna Kraina.
  

sprzedaż wysyłkowa: biuro@serowakraina.pl,sprzedaż wysyłkowa: biuro@serowakraina.pl,  
tel. 515 216 261, 501 013 854,tel. 515 216 261, 501 013 854,

www.serowakraina.plwww.serowakraina.pl

11 zł

S E R E K
P L E Ś N I O W Y

R A B U Ś

28 zł

T W A R Ó G
R A J S K I



UNIKATOWA WYPRAWKA DLA NOWORODKA

Szukasz unikatowej wyprawki dla noworodka,
prezentu na baby shower lub dekoracji do pokoju

dziecka? To wszystko znajdziesz w Miejskiej
Wyprawce w kolekcji "Polskie Zwierzęta"! 

Design, minimalizm i ekologia - takie właśnie są
nasze produkty. Bezpieczne, produkowane 
w sposób zrównoważony i wśród lokalnej

społeczności.

Gdzie kupić?Gdzie kupić?  
www.miejskawyprawka.plwww.miejskawyprawka.pl

cenazestawuod79,90 zł



cena od
34,90 zł

PLAKATY BIELSKA-BIAŁEJ

Dla mieszkańców i fanów Bielska-Białej
ilustrowane plakaty, przedstawiające
najciekawsze symbole tego pięknego

miasta.

Gdzie kupić?Gdzie kupić?  
www.babskapolska.plwww.babskapolska.pl



OTWARTE KARTY® OFFLINE + ONLINE

Narzędzie wspierające komunikację w zespołach 

i pomagające budować skutecznie działające firmy 

i organizacje. 

Otwarte Karty® są dla tych, którym szkoda czasu na
konflikty i brak porozumienia w zespole. Doskonale

sprawdzą się w hybrydowej rzeczywistości zawodowej 2021
roku. 

WYDANIE OFFLINE zawiera: pudełko z kartami, 
2 książeczki - instrukcje i wyjaśnienia do kart, WYDANIE

ONLINE: pliki z kartami i planszami do rozgrywek. 

Otwarte Karty® otrzymały w 2020 roku wyróżnienie must
have! przyznawane przez Łódź Design Festival dla najlepiej

zaprojektowanych polskich produktów.

cena
369 zł

Gdzie kupić?Gdzie kupić?
www.otwartekarty.plwww.otwartekarty.pl



cen
a 

40
 zł

PODKŁADOWCA
zbiera filcowe podkładki na stół. Zestaw podkładek filcowych

pod gorące i zimne napoje, chroniące blat stołu przed
zabrudzeniami i zniszczeniem. Projekt Podkładowcy otrzymał
nagrodę główną w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Zaprojektuj Dobrą Rzecz” w 2012 r. W ocenie jurorów praca

spełniała wszystkie kryteria konkursowe: była oryginalna, prosta
technologicznie, ekologiczna, funkcjonalna i możliwa do
wytworzenia w warunkach przedsiębiorstwa społecznego.
Ponadto jest dowcipna, sympatyczna, wzbudza pozytywne
emocje i może być ciekawym, zabawnym i funkcjonalnym

prezentem. Podkładowca ociepli każde wnętrze, a swą zabawną
formą wzbudzi uśmiech i sympatię. 

cena68 zł

cen
a 

75 zł
KABLOJAD

 biurkowy uchwyt na kable. Porządkuje miejsce pracy, utrzymując
różne typy kabli w jednym miejscu. Metalowy uchwyt - imadełko -

dostosowany jest do blatów o maksymalnej grubości 4 cm,
zapewnia trwałe i stabilne mocowanie stojaka zachowując
jednocześnie możliwość swobodnego przenoszenia. Kablojad
wykonany jest z litego drewna bukowego, zabezpieczany

naturalnym woskiem. Projekt "Kablojad" otrzymał nagrodę główną
w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu projektowego Dobrą
Rzecz Zaprojektuj w 2014 r. Od tego czasu był prezentowany na

kilku wystawach w kraju i za granicą.

ŻABA
 Przyjaciółka
dziecięcych
wędrówek.

Pociągnięta za
sznurek - ożywa.

Gdzie kupić?Gdzie kupić?    www.welldone.cowww.welldone.co



ZNIŻKA
-20% na cały pobyt w LUCE Chacie 
(w wybranym terminie, po wcześniejszej
rezerwacji, termin wykorzystania do
30.04.2021)

ZNIŻKA
-20% na zakup karnetu na jazdę dowolną
20 wejść (ze 175 zł na 140 zł, bez
instruktora, termin wykorzystania do
28.02)

 VOUCHER NA NAUKĘ JAZDY 
z instruktorem 50 zł za godzinę

(jednorazowe wejście, termin
wykorzystania do 28.02)

Jak kupić?Jak kupić?  
www.sklep.luce.org.plwww.sklep.luce.org.pl
luce.sklep@gmail.comluce.sklep@gmail.com

fundacjaluce@gmail.comfundacjaluce@gmail.com
tel. 795 520 177tel. 795 520 177

kod rabatowy: OWESkod rabatowy: OWES  
obowiązuje do 24.12.2020obowiązuje do 24.12.2020



KSIĄŻECZKA SENSORYCZNO-MANIPULACYJNA

10 ilustrowanych stron przedstawiających sceny 
z życia Maryi i Jezusa, gryzak, szeleszcząca strona,

piszczek i tasiemki, które rozwijają w dziecku
naturalną potrzebę odkrywania świata.

Maluszek może do woli gryźć, ciągnąć i bawić się
książeczką, jest odpowiednia dla noworodków
(0+), została przebadana w certyfikowanym

laboratorium, spełnia normy EN 71.

KOLOROWANKA Z BOŻYM
NARODZENIEM

wymiary 135 cm x 120 cm =
wiele godzin radosnej

twórczości zarówno dla dzieci
jak i dorosłych, wspólne
rozmowy o wydarzeniach
bożonarodzeniowych, 

4 wlepki do mocowania na
podłogę lub ścianę.

PRZYTULANKA ŚW. FRANCISZEK
Z ASYŻU

wymiar stworzony do
przytulania: 43 cm (+/- 2cm)
Skład bezpieczny dla dziecka:
75% bawełna, 25% poliester,
100% wykonania w polskiej

manufakturze,
 certyfikowana zabawka.

Otrzymujesz wykonaną ręcznie
przytulankę, przewiązana

ozdobną wstążką,
pudełko prezentowe (nie musisz

szukać opakowania),
życiorys świętego napisany 

w 1 osobie, idealny do czytania
przed snem i w podróży.

cena123 zł

cen
a

29 zł

cen
a 

69
 zł

Gdzie kupić?Gdzie kupić?    
www.ruah.euwww.ruah.eu



SUCHY BASEN
 (wzór - Blaze) z kulkami jest alternatywą dla
placu zabaw. Basen z piłeczkami dostarcza

dziecku zabawy na wielu płaszczyznach, edukuje i
wspomaga rozwój. Kolorowe, plastikowe piłki,

którymi jest wypełniony basen pozytywnie
wpływają na zdolności wzrokowe i motorykę
malucha, rozwijają jego chwyt oraz trenują

mięśnie. 
ROZMIAR: 86*86*86 cm, 

w zestawie: 20 kolorowych piłek, 
wiek dziecka + 2 lata

HASBRO PIE FACE - GRA CIASTEM W TWARZ -
zestaw zapewnia dużo świetnej zabawy, a także
rozwija wyobraźnię i umiejętności manualne,

pozwala na zabawę bez ograniczeń.
Najciekawsza wersja gry Pie Face! Wywołuje
salwy śmiechu! Ekscytująca gra Pie Face jest
wypełniona zabawą, bo ktoś z pewnością się

tutaj pobrudzi! Wystarczy umieścić pyszną bitą
śmietanę w wyrzutni i czas rozpocząć zabawę.

Podejmij ryzyko i baw się świetnie!

cena
69,99 zł

ce
na

29
,99

 zł

Gdzie kupić? https://hurtoweokazje.plGdzie kupić? https://hurtoweokazje.pl
kod rabatowy: OWESkod rabatowy: OWES

obowiązuje do 24.12.2020obowiązuje do 24.12.2020



Oryginalny prezent:
VOUCHER NA POBYT 
w 8pokoi.pl OFKA 

w Cieszynie 

ce
na

 od

120
 zł

Można zakupić wersję
rozszerzoną nocleg +

+ oprowadzanie po Wzgórzu
Zamkowym wraz ze

zwiedzaniem najważniejszych
zabytków lub

+ zwiedzanie Browaru
Zamkowego lub 

+ rodzinne warsztaty lub 
+ wynajem rowerów. 

Rezerwacja: www.8pokoi.pl, ofka.biuro@gmail.com,Rezerwacja: www.8pokoi.pl, ofka.biuro@gmail.com,
tel. 732 994 452tel. 732 994 452

OFKA to butikowe pokoje usytuowane na zabytkowym Wzgórzu
Zamkowym w części Pałacu Habsburgów. 

Voucher kupujesz dzisiaj, a na jego wykorzystanie masz cały 2021 rok. 
Cena uzależniona jest od długości pobytu oraz ilości osób



2 LEKCJE (2 x 60 minut) ŚPIEWU
bądź GRY NA INSTRUMENCIE-
skrzypce, piano, gitara

GODZINA STUDIA NAGRANIOWEGO
wraz z obróbką wokalu 

4 LEKCJE (4 x 60 minut) GRY NA
INSTRUMENCIE- skrzypce, piano,
gitara

cena120 zł

Vouchery to idealny prezent dla dzieci              
 i dorosłych, dla tych co chcą doskonalić
warsztat i dla tych co chcą się odstresować.

Jak kupić?Jak kupić?  
kontakt@rozwojartystyczny.plkontakt@rozwojartystyczny.pl

tel. 793 239 190tel. 793 239 190

cena120 zł

cena200 zł



OZDOBY TEKSTYLNE
Wymiary: różne, w zależności od wzoru - ok.
7 cm, wykonane z kolorowej bawełny 
o bardzo dobrej jakości. Na tkaninie
dominują wzory świąteczne, złote i srebrne
motywy. Ozdoby zszywane na maszynie,
wykańczane ręcznie, wypełnione kulką
silikonową  i posiadają zawieszkę wykonaną
z konopnego sznurka lub dratwy. 
Do wyboru ozdoby w kształcie ptaszka,
choinki, serca, gwiazdki, skrzydeł lub buta.

PIÓRNICZKI/POKROWCE
NA KLUCZE/ ETUI NA OKULARY, NA MASECZKĘ

Wymiary około 17 cm x 9 cm (mogą się nieznacznie różnić wymiarami).
Wykonane z wodoodpornego i kolorowego materiału. Zamykane na zamek
spiralny, posiadają uszko z tasiemki, które ułatwia zamocowanie przedmiotu
do breloczka/ karabińczyka.
Każdy wyrób posiada jednobarwną podszewkę, także z materiału
wodoodpornego.

OZDOBY DREWNIANE
Wymiary: różne - od 5 cm średnicy i więcej
(spowodowane jest to wykorzystaniem kawałków
drewna o różnej grubości).
Drewienka pozyskane ze ściętych gałęzi drzew
różnego  gatunku. Ozdoby ręcznie malowane
farbami akrylowymi. Każda ozdoba posiada
niewielki otwór z przeciągniętą dratwą lub
sznurkiem, służącymi do zawieszenia ozdoby.
Dominują motywy świąteczne oraz zwierzęce        
 i górskie: wesołe niedźwiedzie i inne zwierzątka –
także w czapkach i szalikach, szczyty górskie
przyprószone śniegiem, motywy śnieżynek,
wizerunek świętej rodziny i inne. Wzór drewienka
nie zawsze jest analogiczny na jego obu stronach.

Gdzie kupić?Gdzie kupić?
facebook: @Centrum Integracji Społecznej w Żywcufacebook: @Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

cena
5 zł

cena
10 zł

cena
5 zł



VOUCHER na masaż relaksacyjny
całego ciała 60 min.

VOUCHER na konsultację
fizjoterapeutyczną 60-80 min. 
w zależności od potrzeb pacjenta.

VOUCHER na odnowę biologiczną 
 60 min. (regeneracja organizmu 
i odzyskanie sił poprzez drenaż
limfatyczny, elektroterapię oraz
termoterapię).

cena150 zł

cena100 zł

cena150 zł

Jak kupić?Jak kupić?
kontakt@fundacjavitall.pl,kontakt@fundacjavitall.pl,  

tel. 660 066 333tel. 660 066 333



KORYTO BIESIADNE
Zapraszamy do składania

zamówień 

Przykładowe koryto na 6 osób:
- kotlet panierowany (3 szt.),
- filet z brokuła i mozzarella (3 szt.),
- golonko (3 szt.),
- filet z serkiem i żurawiną (3 szt.),
- Ziemniaki gotowane,
- Kluski śląskie,
- Frytki lub ćwiartki opiekane,
- Sos pieczeniowy,
- Pierogi (12 szt.),
- Kapusta kiszona zasmażana,
- Marchew z jabłkiem,
- Colesław.

Zamówienia prosimy składać min. 2 dni
przed świętami.

ce
na

270
 zł

Jak kupić?Jak kupić?
beskideksmak@gmail.com,beskideksmak@gmail.com,  

tel. 784 329 272tel. 784 329 272




