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Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

KRZESZOWICE, ul. Krakowska 49
(za stacją Orlen, obok Bostaru)

WYKŁADZIN, DYWANOW
SPRZEDAZ:

.
,

,
CHODNIKOW, MEBLI

Pralnia dywanów

Tel. 600 353 141
droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

Jedna wizyta i będziesz
mógł cieszyć się

otrzymaną gotówką.

BIURO KREDYTOWE SZYBKA KASA 
Krzeszowice, ul. Wyki 4 (naprzeciwko Galerii Centrum)

czynne od pon do pt
8:30 - 16:30

tel. 731 606 800
biuro.szybkakasa@gmail.com 

WESPRZYJ IDEE POLSKO-NORWESKIEGO  
PROJEKTU „ŚPIEWANIE BEZ GRANIC”  
I ZAREKLAMUJ SWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO  
NA RYNKU SKANDYNAWSKIM
W ramach projektu Idea polsko-norweskiej integracji - „Śpiewanie bez granic” w cza-
sie ostatnich dwóch miesięcy odbyło się na terenie Małopolski siedem koncertów 
najpiękniejszych arii operowych z udziałem chórów z Polski i Norwegii oraz solistów 
światowych i polskich scen operowych.
Koncer t y mia ły miejsce 
w Niepołomickim Zamku, 
w Klasztorze O. Karmeli-
tów w Czernej, w Parafii Św. 
Marcina w Krzeszowicach, 
w parafii Św. Jana Pawła II 

w Krzeszowicach, w parafii 
Św. Katarzyny w Tenczynku 
oraz w parafii Św. Francisz-
ka z Asyżu w Zabierzowie 
i parafii Św. Maksymiliana 
Kolbego w Woli Filipowskiej. 

Cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem i entuzja-
stycznym przyjęciem licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Koncert w Zabierzowie został 

objęty patronatem Wójta 
Gminy Zabierzów, natomiast 
koncert w Woli Filipowskiej 
patronatem Burmistrza Gmi-
ny Krzeszowice.

ciąg dalszy na str. 2

Zaginął 
kot Bziutek

Jest charakterystycznym kotem – bardzo dużym, 
grubym, czarnym, ale z jasnym podszerstkiem. 
To tzw. dachowiec, ale po kształcie jego głowy  
i pyszczku widać, że zmieszany jest z jakimś 
rasowym kotem, najprawdopodobniej „syja-
mem”. Sąsiedzi zawsze mówią, że „Bziutek to 
Bziutek” – kot inny od wszystkich.
Czekamy na niego od 26 września… Mieszka 
w Tenczynku. Kiedy go przygarnęliśmy, miał 
pół roku, teraz ma ponad 12 lat… To członek 
naszej rodziny. 

Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek  
informacje na jego temat. 

Tel. 696 595 118
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KIEDY IŚĆ DO PSYCHOLOGA?
Pytanie zawarte w tytule jest niełatwe, a zadaje je sobie zaskakująco wiele osób. Bardzo czę-
sto tym zagadnieniem zajmują się nie tylko sami zainteresowani, ale też znajomi, czy bliższa 
i dalsza rodzina. Otoczenie zdaje się nie tylko wiedzieć lepiej „kiedy”, ale też w jakim celu po-
winno się takiej pomocy szukać.  

Utrudnienie
Jeśli coraz trudniej ci czuć się 
swobodnie w jednym z trzech 
obszarów życia – zawodowym, 
rodzinnym (prywatnym) i spo-
łecznym (wśród ludzi, ale poza 
pracą i rodziną) – to być może 
dzieje się coś czego nie warto 
bagatelizować. Coraz więcej 
mówi się w dzisiejszych czasach 
o depresji, łatwiej ją zauważyć, 
ale wiele trudnych spraw dalej 
pozostaje we wstydliwym cieniu. 
Kłopot przeważnie nie polega na 
tym, że nie zauważamy objawów 
choroby, ale racjonalizujemy je, 
przekonujemy sami siebie, że 
„przecież nie jest tak źle”. Depre-
sja i nerwica mogą wiązać się ze 
znacznym pogorszeniem fizycz-
nego stanu zdrowia, a nawet pro-
wadzić do śmierci, więc naprawdę 
warto mieć je na oku. 
Bardzo często spotykam się 
z postawą, w której jako główny 
probierz traktowana jest praca 
– skoro radzę sobie z obowiąz-
kami zawodowymi, to wszystko 
jest ok. Wysiłek jaki podejmuje 
ktoś, kto codziennie „bierze się 
w garść” odkłada się w innych 

dziedzinach codziennego funk-
cjonowania. Problemy ze snem, 
zaburzenia apetytu (w jedną czy 
drugą stronę), wybuchy złości 
wobec najbliższych, czy przeciw-
nie – problem ze skupieniem na 
nich uwagi, wycofanie z relacji, 
izolowanie się – to sygnały, że 
coś poważnie zachwiało równo-
wagą. Jeśli do tego zmienia się 
myślenie o samym sobie – poja-
wiają się myśli pełne beznadziei, 
negatywizmu, braku nadziei na 
wyjście z błędnego koła, lęk – to 
już poważne lampki alarmowe. 
Otoczenie często zauważa jako 
pierwsze, że ktoś podupada 
na zdrowiu. Niestety sygnały 
sugerujące potrzebę uzyskania 
pomocy czasami odbieramy jako 
krytykę, a nie troskę („nie radzisz 
sobie”). Psychoterapeuta do pracy 
potrzebuje zgody i chęci pacjenta 
na to, żeby poruszać różne sprawy 
i przyglądać się mechanizmom 
emocjonalnym jakie w nich funk-
cjonują. Nie można więc kogoś 
przywieźć na siłę (niezależnie od 
tego czy to dorosły, dziecko czy 
nastolatek), by taka praca miała 
sens potrzebna jest własna, nie-

wymuszona decyzja i zaintereso-
wanie zmianą w życiu. 

Samooszukiwanie
Od dziecka uczymy się, że naj-
ważniejszy jest rozum, a nie emo-
cje. W praktyce mylimy potem 
emocjonalność z impulsywno-
ścią. Umiejętność dostrzegania 
swoich uczuć i uznawania ich za 
ważne nie oznacza, że będziemy 
podejmować decyzje bez zasta-
nowienia, pod wpływem chwili. 
Jest dokładnie odwrotnie – to 
wiedzę o swoich wewnętrznych 
reakcjach powinniśmy wykorzy-
stywać w rozwiązywaniu dyle-
matów. Jeśli ktoś boi się pająków 
świadomie ominie ich pawilon 
odwiedzając zoo. W codziennym 
życiu często sami pakujemy się 
w sytuacje, które są bardzo nie-
komfortowe tłumacząc sobie, 
że „damy radę”, „wcale tak nie 
jest”, „powinniśmy dać radę”. To 
tak jakby wejść między te pająki 
powtarzając sobie na głos „ja je 
bardzo lubię, są takie słodkie”, 
w środku jednak przeżywając 
katusze. 
Czasem dochodzą do tego próby 
leczenia na własną rękę. Środki 

dostępne bez recepty powinny 
być stosowane doraźnie, jeśli ich 
użycie wchodzi w nawyk koniecz-
na jest konsultacja z lekarzem. 

Samopoznanie
Samodzielne rozpoznanie tego, 
że dzieje się coś poważnego jest 
trudne. Zmiany często rozwija-
ją się powoli, niezauważalnie. 
Na konsultację do psychotera-
peuty można się umówić zanim 
rozwinie się choroba, nawet nie 
tyle w celu profilaktycznym, ale 
po to, by poukładać sobie róż-
ne sprawy w życiu, przyjrzeć się 
swoim emocjom i idącym za nimi 
nieświadomym motywom postę-
powania. Różnorodne problemy 
z jakimi mierzymy się w życiu – 
czy to w związku, czy z dziećmi, 
czy w pracy – mają swoje źródło 
w automatycznych reakcjach 
emocjonalnych, z których na co 
dzień nie zdajemy sobie spra-
wy. Rozplątanie kłębka swoich 
emocji i wewnętrznych przeżyć 
może pomóc łatwiej radzić sobie 
w relacjach z najbliższymi, z oto-
czeniem, czy z samym sobą. 

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

W koncertach wziął udział zintegrowany chór, 
w skład którego wchodzą: chór CANTATE 
ANIMA z Tenczynka, diakonia MARIAM 
z Czernej, chór VOCI di SAN FRANCESCO 
z Zabierzowa, chór CANTATA z Niepołomic 
oraz soliści scen operowych, w szczególności 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński, rodowity Ten-
czynianin, śpiewający na deskach Den Norske 
Opera & Ballett w Oslo. W wykonaniu chórów 
usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory z repertu-
aru: Mozarta, Verdiego, Webbera, Offenbacha, 
Capua oraz inne znane utwory w wykonaniu 
solistów oraz chórów. 
W ramach dalszej współpracy zespół zintegro-
wanych chórów otrzymał prestiżowe zapro-
szenie do Oslo z propozycją wzięcia udziału 
w koncercie z okazji International Choir Day 
w dniu 4 listopada b.r. Trwa pozyskiwanie 
sponsorów oraz środków, które umożliwiłyby 
realizację tego zamierzenia. 
Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa 
- jako dobrze prosperujących przedsiębior-
ców - o wsparcie dla naszych śpiewaków, dar 
serca, który przybliży ich do tego upragnio-
nego wyjazdu. Państwo, oprócz ich ogromnej 
wdzięczności, zyskają odpis podatkowy oraz 
możliwość zareklamowania swojego przedsię-
biorstwa na międzynarodowej imprezie zor-
ganizowanej w stolicy Norwegii, np. poprzez 
zmieszczenie logo na koszulkach chóru, czy 
baner umieszczony podczas koncertu, rozda-
wane ulotki, czy inny rodzaj reklamy.
Zwracamy się zatem z prośbą o PATRONAT 
FINANSOWY i wsparcie tej jakże zacnej 
i transparentnej idei.
Wszelkich wyjaśnień i szczegółowych informa-
cji udzieli Państwu Pani Prezes chóru CAN-
TANTE ANIMA, która jest jednocześnie 
dyrektorem chóru integracyjnego powstałego 
dla tego projektu – Edyta Skotnicka-Korbiel, 
tel. 604 271 548, e-mail: edyta.sk1@wp.pl.
Prezes Polsko-Norweskiego Stowarzyszenia 
POLSK – NORSK KULTURFORHOLD, 

Krzysztof Aureliusz Łuczyński mówi: „Zwra-
cam się do Was jako rodak, urodzony w Krze-
szowicach, jako Tenczynianin z krwi i kości, 
odwołując się nie tylko do tzw. patriotyzmu 
lokalnego, ale po prostu do ludzkiego odruchu 
serca, o które tak trudno w dzisiejszych czasach. 
(…) Zaproszenie naszego zintegrowanego chóru 
do Oslo na Międzynarodowy Dzień Chóralny 
w dniu 4 listopada 2018 r. to pozytywny rezultat 
ogromnego zaangażowania wielu osób, dzięki 
którym śpiewacy amatorzy z małych lokalnych 
chórów maja szansę zaistnieć na międzynaro-
dowej arenie, i to jest tak, jakby drużyna 4-to 
ligowa awansowała do ekstraklasy. Proble-
mem jest ekonomia, gdyż wyjazd taki wiąże się 
z ogromnymi kosztami dla 40-tu osób – zakupu 
biletów lotniczych i zakwaterowania w Oslo. 
Mimo zebranej kwoty z ostatnich koncertów 
na Woli Filipowskiej i w Zabierzowie; dosyć 
sporej jak na nasze polskie warunki, brakuje 
kilkudziesięciu jeszcze tysięcy złotych, by nasi 
śpiewacy mogli wziąć udział w tym presti-
żowym międzynarodowym przedsięwzięciu 
i mogli pokazać naszą Małopolskę na mię-

dzynarodowym forum. Mniemam, ze odruch 
pomocy i dobrego serca podniesie nie tylko 
PR i obraz Waszego przedsiębiorstwa, ale tez 
w zwykły ludzki sposób pomoże poczuć się 
częścią wielkiego muzycznego projektu”.

CIĄG DALSZY ZE STR.1
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PATRONAT
MEDIALNY:

LEGENDA O RÓZI I 
MŁODYM RYCERZU

W Rudnie na szczycie, nieopodal ruin 
zamku „Tęczyn”, znajduje się jezioro. 
Legenda mówi, że dawno temu była 
w tym miejscu głęboka studnia. Przy 
owej studni w każdą sobotę spotykała 
się para zakochanych. Rózia od Kowala 
i młody rycerz. 
Pewnej soboty rycerz nie przyszedł. Smutna Rózia wró-
ciła do domu. Nie mogła doczekać się kolejnego spotka-
nia, jednak rycerz nie pojawił się. Podobno jej ukochany 
zginął w bitwie. Dziewczyna czekała co sobotę z na-
dzieją na spotkanie i płakała. Jej łzami wypełniła się po 
brzegi studnia. 

Mieszkańcy postanowili zakopać studnię. Mimo ich sta-
rań woda z łez dziewczyny ciągle wypływała. Do dziś małe 
jeziorko nie wysycha, a ciemną nocą, kiedy już słychać tyl-
ko świerszcze, można usłyszeć płacz rozżalonej Rózi.

Izabela Zawadzińska 
kl. III b, rok szkolny 2016/2017 

s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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BAŁTYK. HISTORIE ZZA PARAWANU
Co Tomasz Raczek robił na transatlantyku Stefan Batory? Dlaczego po 
plaży paradowano w piżamach? Gdzie nad morzem była „nowa War-
szawa”, a gdzie „małe Zakopane”? Morze intryguje, zachwyca i przeraża. 
Czas odkryć jego tajemnice i sprawdzić, ile prawdy jest w legendach. 
„Bałtyk. Historie zza parawanu” to zbiór historii o ludziach, których losy 
splotły się z Wybrzeżem. 
Autorka przemierza Polskę od 
Wolina po Hel. Pokazuje jak 
zmieniały się nadmorskie kuror-
ty i moda plażowa. Sprawdza 
jak wygląda praca latarnika 
i co robią w morzu lokomoty-
wy. A przy okazji udowadnia, 
że skakać na nartach można nie 
tylko w górach…
Lektura doskonała zarówno dla 
tych, którzy w domowym zaci-
szu po pracy chcą poczuć zapach 
morskiej bryzy, jak i tych, którzy 
szukają książki do poczytania pod-
czas słonecznych kąpieli na plaży.

Myślałem, że po tylu latach na 
morzach i Atlantyku Bałtyk nie 
ma już przede mną żadnych 
tajemnic! A jednak! Aleksandra 
Arendt napisała książkę niezwy-
kle interesującą i tak wciągającą, 
że aż wiosło wypadło mi z rąk!

Aleksander Doba

Kiedy byłem małym chłopcem, 
śpiewałem na koloniach „Morze, 
nasze morze, wiernie ciebie 
będziem strzec...” i marzyłem, 
żeby zostać marynarzem. Gdy 
dorosłem, spełniłem swoje marze-
nie. Teraz, czytając książkę Alek-
sandry Arendt o Bałtyku, mam 
nowe: żeby zamieszkać w latarni 
morskiej i nie spuszczać morza 
z oczu ani na moment!

Tomasz Raczek

MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZESZŁOŚCIĄ
Wystawa Chorał polski, zgodnie z tytułem, współgra, to oczywiste, z okolicznością roku dla Polski szczegól-
nego – 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I to jest jej jeden aspekt, wyznaczony, nazwijmy umownie, 
przez historię. Drugi – nie rozstrzygając, który z nich jest ważniejszy – mieści się w pojęciu sztuki, przestrzeni 
tak rozległej jak wolność. Oczywiście przez każdego z nas pojmowana na swój sposób. 
Jak te dwie płaszczyzny spotykają się, będziemy mogli prześledzić oglądając 
poszczególne realizacje – od miniatury rysunkowej, poprzez obrazy z cyklu 
Mała rapsodia polska po dominujący ponadtrzymetrowej wysokości tytułowy 
Chorał polski; od krążka medalu, poprzez małe formy rzeźbiarskie z cyklu 
Lęki i Nadzieje po formy monumentalne, pomnikowe (Sobieskiego, Pade-
rewskiego, Piłsudskiego). Realizacje jakże różne w formie i wyrazie  –  od 
form artystycznie dokumentujących dzieje Polski, poprzez formy bardziej 
przetworzone, metaforyczne. I jakże różne w nastroju – od przedstawionych, 
powiedzmy z dystansem, Polityków, po patetyczne Maszty Niepodległości. 
Rocznicowe okazje zazwyczaj kryją w sobie pewne niebezpieczeństwa, 
w zakresie tematu – zbytniej oczywistości, a w wymiarze artystycznych 
środków przekazu – z góry określonej formy, jeśli nie koturnowej, odświętnej, 
to przynajmniej odpowiednio uładzonej. Wymaga tego powaga okoliczności, 
ale nieobojętne w takiej sytuacji są także nasze przyzwyczajenia, przejawiające 
się zarówno w sposobie prezentacji jak i nawyków percepcji dzieła artysty. 
Udaje się tego uniknąć, kiedy mamy do czynienia z twórczością konsekwentnie 
realizowaną od wielu, wielu lat, żeby uniknąć określenia „od zawsze”, a do 
tego, kiedy prezentowane dzieło jest wielowymiarowe w zakresie rodzaju, 
dyscypliny i techniki twórczej, ale przede wszystkim wyobraźni artysty 
i wyrażonej przez niego wizji. 
Tak właśnie dzieje się w przypadku wystawy Chorał polski autorstwa Czesława 
Dźwigaja, artysty z dorobkiem niemal półwiecznym, poruszającym się z powo-
dzeniem w materii znaku plastycznego w rzeźbie pomnikowej i kameralnej, 
w tym w medalierstwie, ale także w malarstwie i rysunku, poprzez przekaz 
słowny wyrażony w formie komentarza krytycznego o sztuce, po formę mowy 
wiązanej – słowo poetyckie. Na dodatek, artysty konsekwentnie poruszającego 
się w świecie podstawowych wartości w przekonaniu o odpowiedzialności, 
i  – w takim wymiarze – o posłannictwie każdego artysty.
Gdyby o kolejności oglądania ekspozycji miała decydować chronologia 
dziejów, zacząć by trzeba od legend, wyobrażeń utrwalonych w wyobraźni 
zbiorowej; te zawsze wyprzedzały fakty zapisane w annałach pod konkretną 
datą. Tak też uczyniono w przypadku ekspozycji w Celestacie – cykl Legendy 
Krakowa, niejako w przedsionku historii, otwiera ekspozycję właściwą, tę 
odwołującą się do wydarzeń opisywanych najpierw przez dziejopisarzy, 
a potem rejestrowanych przez historyków.  A kończy? Czy da się określić, 
skoro to co jest dziś, już jutro będzie historią. 
Na tej niezwykle cienkiej granicy pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, 
tylko podczas trwania wystawy, będziemy świadkami kilku zdarzeń arty-
stycznych tworzących historię „na naszych oczach” i bezpośrednio do niej 
się odwołujących. 

Krzysztof Ślusarczyk

CHORAŁ POLSKI
132 stronicowy album „Chorał polski” autor-
stwa Piotra Boronia i Krzysztofa Ślusarczyka 
ukazał się nakładem Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Zawiera liczne fotografie, 
w tym wszystkich (ponad 300) zgromadzonych 
na wystawie w Celestacie i w parku Strzeleckim 
prac autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. Pro-
mocja albumu odbyła się 27 września. Wystawa 
potrwa do 10 listopada.
Jest skonstruowany jako 
dwugłos (pole historii – 
autorem Piotr Boroń i pole 
sztuki – autorem Krzysztof 
Slusarczyk) na temat wysta-
wy, a przede wszystkim 
tematów nią wywołanych. 
Wykracza więc znacznie 
poza ramy katalogu i wysta-
wy; w sposobie przedsta-
wiania jest wydawnictwem 
popularnym, o uniwersal-
nym przeslaniu i szeroko 

rozumianym charakterze 
edukacyjnym.
Ekspozycji towarzyszą liczne 
spotkania, prezentacje, kon-
certy i wieczory poezji oraz 
spotkania tematyczne.
Informacje na bieżąco na 
stronie Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa 
i Bractwa Kurkowego: 
http://www.mhk.pl  
http://bractwo-kurkowe.pl

Piotr Boroń, Czesław Dźwigaj, Krzysztof Ślusarczyk
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Ruth Ware : Dziewczyna z kabiny nr 10                                                   
Jak powstrzymać mordercę, skoro nikt nie wie-
rzy w jego istnienie? Szeregowa dziennikarka Lo 
Blacklock ma zdać relację z dziewiczego rejsu 
luksusowego statku wycieczkowego Aurora Bo-
realis, którego właścicielem jest znany brytyjski 
milioner. Wszystko wskazuje na to, że czeka ją 
podróż marzeń. Niestety już pierwszej nocy rejs 
zamienia się w koszmar.

Anna Herbich-Zychowicz :  
Dziewczyny z Wołynia

W 1939 roku sielskie życie na Wołyniu się koń-
czy. Polska upada, zmieniający się okupanci sieją 
postrach. Jednak największe zagrożenie przy-
chodzi ze strony, z której nikt się tego nie spo-
dziewał. Sąsiadów. Kumów. Ukraińców. Wiedzeni 
banderowską wizją Ukrainy zaczynają mordować 
Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze 
dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. Z dnia na 
dzień straciły nie tylko najbliższych, ale również 
swoją ojcowiznę.

Romain Gary : Obietnica poranka                                                      
Wielka, bezgraniczna miłość macierzyńska, która 
buduje wokół dziecka iluzje wspaniałego świata. 
Życie głównego bohatera jest zwariowane dzięki 
obecności w jego życiu niezwykłej, ale zarazem 
szalonej matki. Romain przeżywa niesamowite 
przygody i z dnia na dzień staje się jednym z naj-
bardziej znanych pisarzy XX wieku. Porywająca 
autobiografia Romaina Gary’ego, wybitnego pi-
sarza polskiego pochodzenia, który jako jedyny 
dwukrotnie zdobył prestiżową Nagrodę Gonco-
urtów. 

 Magdalena Zimniak : Gra poza prawem                                         
Dorota ma dwadzieścia lat. Nigdy nie opuściła 
domu, nie ma dostępu do telefonu ani internetu. 
Ola jest młodą bibliotekarką, wychowanką domu 
dziecka. Zmaga się z toksyczną przeszłością i 
kompleksami. Kiedy ich drogi się krzyżują, do-
chodzi do zbrodni. Czy bohaterki będą musiały 
zapłacić najwyższą cenę za wspólną grę, którą 
rozpoczynają? 

Małgorzata Musierowicz :  
Ciotka Zgryzotka          

Co słychać w rodzinie Borejków? Czy nadal jest w 
tym samym składzie? A może nawet się powięk-
szyła? Kto to jest ciotka Zgryzotka? Kolejny tom 
„Jeżycjady”- jak zawsze dowcipny, wzruszający i 
ciekawy.

Iwona Małgorzata Żytkowiak : Czas Łucji          
Łucja jest taka sama jak tysiące kobiet w Polsce: 
ma dwoje dorastających dzieci, udane małżeń-
stwo, ustabilizowaną sytuację materialną i co-
dzienność, która daje poczucie bezpieczeństwa. 
Niespodziewanie umiera jej mąż. Czy, a przede 
wszystkim jak pogodzić się z tym faktem, który 
naruszył ustalony rytm życia? Ciekawa, warto-
ściowa i wciągająca książka dostrzegająca głębię 
w banalności, porządek w przypadkowość.

Grzegorz Strzeboński :  
Poznaję świat. Wiersze o państwach                                

„Poznaję świat” to najlepsza książka dla wszyst-
kich dzieci ciekawych świata! Zawiera niezwykle 
ciekawe wierszyki, które opisują najciekawsze 
kraje świata, zabytki, obyczaje, mieszkańców. 
Książeczka zawiera ponadto mnóstwo cieka-
wych ilustracji i zdjęć, dzięki którym lektura jest 
niezwykle zajmująca i pouczająca. 

Rachel Caine : Żona mordercy
Świat Giny Royal legł w gruzach w chwili wypadku 
– nieznajomy samochód przypadkowo uderzył
w ścianę garażu w jej domu. W zniszczonym gara-
żu odkryto zwłoki torturowanej kobiety. Okazało 
się, że jej mąż, człowiek któremu Gina ufała i oj-
ciec jej dzieci, jest wyjątkowo okrutnym, seryj-
nym mordercą.

 KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA -  SERPENTYNA 
Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek wpisywania wyrazów wska-
zują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od lewej do prawej i w kierunku góra – dół utworzą 
rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę liter w haśle. Większość haseł dotyczy osoby Józefa Piłsudskiego.

Rozwiązanie krzyżówki: hasło główne i wszystkie hasła pomocnicze prosimy o dostarczenie drogą mailową, prze-
syłką pocztową lub osobiście na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach Filia Biblioteczna w Tenczynku,  
ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek, e-mail: tenczynek@bibliotekakrzeszowice.pl, tel. 12 257-93-87

Godziny otwarcia: pon.- śr.  11.00-19.00, czw. - pt.   8.00-16.00

w terminie do 15.11.2018 r. Na trzech zwycięzców, wyłonionych w drodze losowania, czekają nagrody książkowe.

- relaks wodza (7) – kara za Aleksandra III (5) – bywa i wielkości, i koński (4) – do podwładnych w dobrym humorze (7) – pisklę-
ta za gniazdo (6) – jego biblijny brat (4) – miły dworek (7) – kasa w pociągu (5) – legioniści o nim (7) – w naszej małej ojczyźnie 
2 Pułk Legionu Zachodniego (11) – kolega nie Tytusa i À Tomka (5) – jego drugi patron (7) – tu na Oleandrów 5 (9) – po niej 
Niemen i Mera (9) – specjalsi od kamienia (4) – porażka jego sierpniowej koncepcji z 1920 r. (12) – otczestwo Włodzimierza 
Uljanowa (6) – tam dziecię w dzień św. Klemensa (5) – syryjski kapral od Andersa (6) – Piersi i Maryla, gwarowo (6) – jego, jak 
wstążka u Norwida (6) – do dzisiaj na ustach żołnierzy (8) – w parze z  wolnością (12) – dwie pary = stulecie (8)

oprac. Danuta Nowak Biblioteka Publiczna w Tenczynku

DO WYNAJĘCIA
ATRAKCYJNE LOKALE UŻYTKOWE w budynku 

sklepu INTERMARCHE w Krzeszowicach.

tel. 796 351 499

Wynajem wyłącznie za pośrednictwem biura: 

Czynsz najmu już od 800 zł ne�o/m-c

DO SPRZEDANIA

DOM o pow. 140 m kw położony na 14 a 
działce W NIEPOWTARZALNYM, PIĘKNYM 
MIEJSCU, w malowniczej wsi Żary, pomiędzy 

Paczółtowicami, Dubiem, Dębnikiem i Szklarami. 
Cena: 420 tys. PLN.

tel. 696 595 118 

DO SPRZEDANIA

dom do zamieszkania od zaraz
o pow. 140 m kw 

położony na działce 28 a 
ok. 6 km od Tenczynka i 4 km od Baczyna.

Cena: 440 tys. PLN.

tel. 696 595 118 

Citroen Xsarra Picasso  
rok. 2001 - KRAJOWY, 136 tys. km przebiegu. 
Stan idealny. Prywatnie. Dąbrowa Górnicza.  

Tel. 601 417 208

DO SPRZEDANIA
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ZABAWA W „CIEPŁO – ZIMNO” W JESIENNYCH STYLIZACJACH
Chłodne ranki i wieczory, ciepłe dni – okres przejściowy między latem a zimą to trudna pora w kwestii ubierania się. 
Nawet najbardziej wytrawne fashionistki muszą się trochę nagłowić, by wyglądać stylowo, a przy tym nie zmarznąć 
idąc do pracy i równocześnie nie „przegrzać się”, kiedy po wyjściu z biura słońce grzeje niczym w środku lata. Na 
szczęście na wszystko są sposoby!
Duża torba to podstawa. Taka, do której zmieścimy zarówno 
składaną parasolkę, jak i sweter albo dużą chustę, którą może-
my okryć ramiona w trakcie czekania na poranny autobus albo 
kiedy popołudniowe spotkanie z przyjaciółką przeciągnie się do 
wieczora. – Zamiast nieść ubrania i akcesoria w dłoniach albo 
próbować niewygodnych kombinacji z przewieszaniem ich przez 
ramię, po prostu umieśćmy wszystko w wygodnej shopper bag albo 
supermodnej torebce-worku, które pasują zarówno do bardziej 
eleganckich, jak i tych luźniejszych stylizacji – radzi stylistka KiK.

Połącz pary
 – Nie bójmy się łączyć letnich ubrań z tymi „grubszymi”. Od 
dobrych kilku sezonów takie zestawy nie wychodzą z mody, choć 
wymagają nieco odwagi albo zmiany przyzwyczajeń – mówi. – 
Letnia sukienka na ramiączkach nałożona na cienki czarny lub 
szary golf to rozwiązanie, które jest bardzo wygodne i pozwa-
la się wyróżnić. Uwielbiane przez światowych projektantów, 
coraz częściej spotykane w stylizacjach „zwykłych” dziewczyn. 
W zależności od nastroju albo upodobań, możemy do nich założyć 
kolorowe sandałki na słupku, ale też neutralne białe tenisówki, 
baletki czy – jak proponują największe i najbardziej luksusowe 
marki – sportowe buty – wylicza.
Jeśli letnia, zwiewna sukienka nałożona na kojarzący się z chłod-
niejszą porą golf to dla nas zbyt odważne zestawienie, wczesną 
jesienią możemy poeksperymentować z równie modnym, ale nieco 
mniej ekstrawaganckim trendem – sportowymi bluzami noszonymi 
do bardziej eleganckich ubrań. – „Klasykiem” jest połączenie 
nierozpinanej, krótkiej bluzy bez kaptura z plisowaną spódnicą 
za kolano. To wbrew pozorom bardzo kobiece zestawienie i można 
je dodatkowo „podkręcić” na przykład kwiatowym motywem na 
bluzie, dziewczęcymi dodatkami w postaci baletek z kokardkami 
czy opaską – wyjaśnia stylistka.
Inna, równie niebanalna, a przy tym niezwykle wygodna i sty-
lowa opcja, to zestaw składający się z bluzy i eleganckich spodni 
z materiału. – Na przykład szarych w klasyczny motyw kraty, do 
których świetnie będzie pasować czerwona bluza z dodającymi 
elegancji czarną tasiemką zamiast bawełnianych sznurków – 
dodaje. Do tego, przewrotnie, elegancka torebka zestawiona ze 
sportowymi butami i mamy outfit, który sprawdzi się w niemal 
każdej codziennej sytuacji.

Bez marynarki ani rusz
Lekkie marynarki z miękkiego 
materiału to również niezastąpio-
ny element garderoby w „okresie 
przejściowym”.  – Wystarczy pod 
spód założyć ulubiony t-shirt, 
a jeśli jest chłodno, szyję i dekolt 
owinąć dodatkowo apaszką lub 
cienką chustą. Na przykład tą, 
którą latem zawiązywałyśmy 
na plaży w talii niczym pareo 
lub na głowie w ochronie przed 
palącym słońcem – niech nie 
kurzy się w szafie do kolejnych 
wakacji i przypomina nam, jak 
spędziłyśmy tegoroczne – zachę-
ca stylistka KiK.
Jeśli natomiast zrobi się za ciepło, 
w żakiecie z miękkiego, cien-
kiego materiału możemy łatwo 
podwinąć rękawy albo wręcz 
po prostu luźno zarzucić go na 
ramiona. Jego zaletą jest też to, że 
pasuje zarówno do dżinsów, jak 
i sukienek czy spódnic – zwłasz-
cza, kiedy wybierzemy model 
o klasycznym fasonie, kolorze i wzorze.

Po godzinach
A co z mniej zobowiązującymi sytuacjami niż praca, uczelnia czy 
spotkanie na mieście? Kiedy można postawić na pełną swobodę, 
niezmiennie niezastąpione pozostają bezrękawniki. Grzeją, nie 
krępują ruchów, mają kieszenie, do których można schować 
klucze czy portfel w trakcie zabawy z dzieckiem na placu zabaw 
czy spaceru z psem – same zalety! Warto przy tym pamiętać, by 
dobrać do nich przylegające spodnie. Inaczej sylwetka może się 
wydawać „ciężka”. A kolory? – Bezrękawniki w stonowanych 
barwach – na przykład granacie - zestawione z równie spokojnymi, 
stłumionymi odcieniami, dadzą schludny i wręcz elegancki efekt. 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wybrać taki o zdecydowa-

nym i wyrazistym odcieniu, na przykład czerwonym. W końcu 
jesteśmy „po godzinach” i warto postawić na odrobinę soczystego 
koloru! – podsumowuje stylistka KiK. 
 

www.kik-textilien.com

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

LUSTERECZKO, POWIEDZ PRZECIE… 
PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY CZ. I

To, w jakim stanie skóra jest teraz, określa 
nas. Jeżeli jest zdrowa, gładka, napięta,  

w dobrej kondycji - daje nam poczucie szczę-
ścia i pewności siebie. Czujemy się kobieco, 

młodo, dobrze. Ale nie zawsze tak jest. Natu-
ralny proces starzenia się skóry powoduje, że 

się zmieniamy. 
Może dlatego każdego dnia przeglądamy się 

w lustrze. Oglądamy swoje odbicie, najbardziej 
zadowolone, kiedy widzimy się już w dobrym, 

gotowym make-upie.
Ale kiedy oglądamy swoją twarz po demakijażu 

– sauté - kogo widzimy? Czy jeszcze siebie? Czy 
jakąś inną osobę: pomarszczoną, z opadającymi 
powiekami, z włosami już nie tylko na  głowie, ale 
np. na brodzie. Zamiast pięknego owalu pojawiają się 
tzw. zwisające chomiki, podwójny podbródek! To na 
pewno nie ta osoba, którą chcemy widzieć codziennie 
rano w swoim lusterku.
Jak więc postępować ze swoja skórą, aby pewnego 
dnia patrząc rano w lustro, nie zobaczyć kogoś innego? 
A co zrobić ze swoja skórą, kiedy już tą inną osobę 
zobaczymy w swoim lustrze?
Drogie Panie, są na to sposoby, aby wciąż widzieć 
swoją twarz gładką, napięta, rozświetloną. Inaczej 
mówiąc - musimy działać tak, aby nasza skóra była 
zdrowa, piękna i świeża przez całe życie.
Możemy się modnie wystylizować, zrobić piękny ma-
ke-up, ale tak naprawdę to przecież skóra jest naszą 
metryką.
Pamiętajmy, że skóra to nasze najpiękniejsze ubranie, 
którego niestety nie wymienimy, jak sukienki czy innej 
części garderoby. W niej będziemy funkcjonować przez 
całe życie.

Zapraszają wyspecjalizowani kosmetolodzy  
i lekarz medycyny estetycznej

Codziennie przychodzą do nas kobiety po usługi kosmetyczne, które mają poprawić ich wygląd  
i urodę. Są to: makijaże, przedłużanie rzęs, stylizacje paznokci, pedicure, manicure, masaże, 
jak to w gabinecie kosmetycznym. Jednak najczęstsze i najważniejsze dla nas, jako kosme-
tologów, są zabiegi pielęgnujące skórę twarzy, bo to ona określa, w jakim wieku jesteśmy.

Czy Twoim problemem są:

Wypadanie włosów

Trądzik

Blizny 
potrądzikowe

Zmarszczki

Wiotkość skóry
Przebarwienia

Cienie i worki 
pod oczami

Podwójny podbródek

Mamy na to sposób!

Instytut Urody Elf, Krzeszowice, Galeria Centrum 1 piętro
Tel. 668-990-679 www.instytutelf.pl

Kosmetologia i Medycyna Estetyczna

Włókniaki

Wąsik

Lwia 
zmarszczkaKurze łapki

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; 
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas 4000 m² 35 000 zł
• Zalas 2600 m² 20 000 zł
• Zalas 6300 m² 100 000 zł
• Zalas 2000 m² 15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE  KOMERCJA
• Rudno 2500 m² 200 000 zł
• Rudno 1600 m² 128 000 zł

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY  
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79    495 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł
• Kamienica mieszk.-usług. w ścisłym centrum 
Krzeszowic. Powierzchnia całkowita 1218 m². 
SPRZEDAŻ 40% UDZIAŁU  1 400 000 zł
                                    za 40% udziału

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

TURNIEJ TRZECH GIER
W dniach 14 i 15 września 2018 r. w szkole w Tenczynku, odbył się już po raz trzeci Turniej Trzech Gier. Dzieci bawiły się 
i rywalizowały w trzech różnych grach zespołowych: koszykówka, siatkówka i piłka nożna, świetnie się przy tym bawiąc.
Nagrody uczestnikom wręczali: Burmistrz Gminy Krzeszowice 
pan Wacław Gregorczyk, radny powiatu krakowskiego pan Jerzy 
Wnęk, dyrektor z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach 
pani Alicja Milczarek, przewodnicząca rady rodziców pani Marta 
Molska, pan Jarosław Kot z fundacji „Wyłącz Telewizor” i gospo-
darz turnieju pani Magdalena Piechota.
Tak przedstawiają się piątkowe wyniki: PIŁKA KOSZYKOWA: 
1 miejsce - S.P. w Tenczynku, 2 miejsce - S.P. w Zalasiu; PIŁKA 
NOŻNA: 1 miejsce - S.P. w Tenczynku, 2 miejsce - S.P. w Zalasiu, 
3 miejsce - S.P. nr. 2 w Krzeszowicach; PIŁKA SIATKOWA „3”: 
1 miejsce - S.P. w Zalasiu (zespół nr. 1), 2 miejsce - S.P. w Ten-
czynku (zespół nr. 6), 3 miejsce - S.P. w Tenczynku (zespół nr. 5).
Wyniki sobotnie: PIŁKA SIATKOWA „6”: 1 miejsce - PMOS 
Libiąż, 2 miejsce - UKS „6” Tenczynek, 3 miejsce - S.P. Rybna; 
PIŁKA NOŻNA: 1 miejsce - ODRA WODZISŁAW, 2 miejsce - 
Wola Filipowska, 3 miejsce - „Wyłącz Telewizor” TENCZYNEK.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział 
w rozgrywkach oraz organizatorom, bez których turniej by się nie 
odbył i gościom, którzy nam towarzyszyli podczas nagradzania 
uczniów. Trzymamy kciuki za rozwój i przyszłość wszystkich mło-
dych sportowców i życzymy dalszych sukcesów! Za rok zapraszamy 
na kolejny Turniej Trzech Gier!

Tekst: Karolina Bystrzowska - klasa 8a 
Zdjęcia: Olaf Kurdziel klasa III a gimnazjum 

S.P. w Tenczynku

 www.almarzenia.pl

To spełnianie małych - wielkich marzeń 
naszych podopiecznych 

i ich zdrowego rodzeństwa...

... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei 
Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są 

marzenia dzieci przebywających w Hospicjum 
z perspektywy wieloletniego doświadczenia, 

odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste. 
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. 

Najprostsze…”.

Biorąc sobie te słowa głęboko do serca 
i obserwując Podopiecznych i ich Rodzeństwo 
postanowiliśmy zrobić wszystko, aby tworzyć 

dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.

TAK POWSTAŁ PROJEKT ALMARZENIA.
Chcesz pomóc, dołącz do nas!

A na dole - ten pasek szary z namiarami 
i zdjęciem który jest na dole strony:
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KRZYŻACY NA ZAMKU TĘCZYN?
Tegoroczny Rajd Toporczyków Tęczyńskich za nami, pora więc na podsumowanie. To już ósma 
impreza z tego cyklu. Gdy w 2010 roku uczestnicy  I Rajdu ruszali z Morawicy, by dotrzeć na 
Zamek Tęczyn w Rudnie, pomysł kolejnych rajdów był troszkę inny. Planowano pokazać turystom 
miejsca w Małopolsce, Polsce i Europie związane z Tęczyńskimi. Drugi Rajd na Zamek Tęczyn 
wyruszył więc z Czernej, a dokładnie z klasztoru Karmelitów Bosych - fundacji Tęczyńskich.
W kolejnych latach, zamiast 
poznawać kolejne, dalej od zam-
ku położone, urokliwe miejsco-
wości, związane z tą ważną dla 
naszego kraju rodziną, postano-
wiono pokazać ludziom Tenczy-
nek i Rudno – wsie służebne dla 
zamku. A czemu? Nowi miesz-
kańcy tych dwóch podkrakow-
skich miejscowości powinni lepiej 
poznać swoją najbliższą okolicę. 
No i się zaczęło. Podczas kolejnych 
rajdów uczestnicy poznawali cie-
kawe przejścia, przysiołki, dawne 
tenczyńskie zawody, osoby, które 
przed laty gościły w Tenczynku 
i Rudnie. Wzorem lat poprzednich, 
na trasie czekały prowadzone przez 
wolontariuszy zadania, ponadto 
osoby oraz cale klasy musiały się 
wcześniej do rajdu przygotować. 
Pomysłów na stroje z epoki kró-
la Jagiełły nie brakowało, a efekt 
był taki, że na zamku pojawili się 
ponownie Krzyżacy. Niewtajem-

niczonym dodam, że pierwszy raz 
w tym miejscu rycerze w białych 
płaszczach z czarnym krzyżem 
przebywali już w 1410 roku – jako 
jeńcy spod Grunwaldu. Każda 
klasa powinna była założyć wska-
zane stroje, a całemu pochodowi 
przewodniczył orszak królewski 
z Jadwigą i Jagiełłą na czele. A czy 
pięknie się prezentowali, sprawdź-
cie Państwo sami, oglądając zdjęcia 
z tegorocznego rajdu. 
Aby pierwotny pomysł nie uległ 
zatraceniu, podczas rajdu doko-
nano promocji nowego produktu 
turystycznego opracowanego przez 
Annę Łukasik, czyli folderu „Śla-
dami Tęczyńskich po Krakowie”, 
który dostępny jest także z wyko-
rzystaniem smartfona z użyciem 
aplikacji Actionbound pt.: sla-
damitenczynskich. Jeśli ktoś jest 
natomiast tradycjonalistą, to pięk-
na ulotka pozwoli odbyć barwną 

podróż po dawnej stolicy Polski 
- śladami członków tej „staro-
żytnej rodziny” – jak to sami 
Tęczyńscy podkreślali. Folder 
dostępny jest w tenczyńskiej 
bibliotece, w Agroturystyce 
Podzamcze, u członków Sto-
warzyszenia Nasz Tenczynek 
oraz na Facebooku, którą to 
wersję można sobie samemu 
wydrukować. Życzymy uda-
nego spaceru.
Ktoś zapyta:
- A po co te rajdy, po co ta 
maskarada?
- Za rok mamy 700-lecie Ten-
czynka – odpowiem – a najlepszy 
sposób przygotowań, to czynne 
działania, bo gdy samemu coś się 
robi, to lepiej się to zapamiętuje. 
I nawet spadek temperatury o 20 
stopni nie zniechęcił uczniów, 
nauczycieli, rodziców, gości oraz 

przyjaciół do udziału w rajdzie zor-
ganizowanym przez Stowarzysze-
nie Nasz Tenczynek, które dawniej 
nazywano Stowarzyszeniem „Dla 
szkoły w Tenczynku”.

Anna Łukasik

„JUROMANIA” PO RAZ PIERWSZY
Świętować lubimy, świętując wypoczywamy, a w ostatnim czasie kładzie się duży nacisk na 
wypoczynek aktywny. Dlatego też Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, poproszone o zorganizo-
wanie I Święta Szlaku Orlich Gniazd, przygotowało dla turystów aktywne zwiedzanie Zamku 
Tęczyn w Rudnie. Pracy było ogrom, a czasu niezbyt dużo. Należało przygotować ofertę dla 
turystów kulturowych oraz tych, którzy na zamek przybędą ze swoimi dziećmi. 
Planowane przedsięwzięcie nie 
udałoby się bez udziału rekon-
struktorów oraz rzemieślników 
prezentujących dawne, często 
zapomniane zawody. Gospo-
darzem zamku tego dnia był 
wielki kasztelan krakowski Jaś-
ko z Tęczyna, wicekról, opiekun 
młodziutkiej Jadwigi - króla 
Polski, ochmistrz jej dworu. Jak 
mówią historycy, był to jeden 
z największych polskich poli-
tyków, a współcześnie osoba 
jego została  nieomal zupełnie 
zapomniana. Od swoich wład-
ców: Jadwigi i Jagiełły otrzymał 
dwór, znajdujący się na terenie 
Miasteczka Wawelskiego. Dom 
ten - 200 lat później - nazwany 
został Rabsztynem, tak jak jeden 
z zamków na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. 
Ale co to takiego jest ta  „Juro-
mania”? Szlak Orlich Gniazd to 
turystyczna trasa biegnąca przez 
malownicze i historyczne miej-
sca Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej, zwanej popularnie 
Jurą. Prowadzi przez wapienne 
wzgórza, często zabudowane 
ruinami dawnych zamków, strze-
gących niegdyś południowej gra-
nicy dawnej Polski. Po II wojnie 
światowej wytyczona trasa tury-

styczna prowadziła m.in. przez 
Rudno i ruiny Zamku Tęczyn. 
Nazwanie Święta Szlaku – „Juro-
manią” – każdy już bez problemu 
zrozumie. 
A co proponowano podczas 
aktywnego zwiedzania tego 
zamku, zwanego „Drugim 
Wawelem”? Turyści przyby-
li tego dnia na zamek, mogli 
sprawdzić się w zawodzie kowa-
la, samemu zrobić własną tęczę, 
czyli witraż z kolorowego szkła, 
zrobić lub uszyć lalkę, dotknąć 
i ukształtować glinę, aby stała 
się, po wypaleniu, przedmiotem 
służącym człowiekowi. Wielkim 
powodzeniem cieszyło się ponad-
to malowanie herbów rodziny 
Tęczyńskich, próby kaligrafii, 
czy tez kilka rodzajów zawo-
dów zręcznościowych oraz tor 
łuczniczy dla odwiedzających. 
Co dociekliwsi spośród turystów 
odkrywali możliwości średnio-
wiecznej szafy. Podczas trwa-
nia obchodów święta, Zamek 
Tenczyn tętnił życiem. Podczas 
jednego dnia można było spotkać 
pojedynkujących się rycerzy, tań-
czące damy czy minstrela, któ-
ry przygrywał średniowieczną 
muzykę nieopodal zamkowej bra-
my. Uczestnicy wydarzenia sami 

wciągani byli do tańca, a naj-
młodsi wyposażeni w bezpiecz-
ny oręż przypuszczali szturm na 
bramę bronioną przez ścianę tarcz 
wspieraną artylerią. Był to dzień 
pełen pięknych strojów, muzyki, 
tańca, starć pomiędzy rycerstwem 
chrześcijańskim, a pogańskimi 
Słowianami. Całość zakończył 
koncert renesansowo-folkowo-
-metalowego zespołu Castle 
Dreams, którego brzmienie 
długo będzie odbijać się echem 
w zamkowych murach. Właściwe 
miejsce i właściwa muzyka dla 
takiego otoczenia. 
Specjalnie na to święto Sto-
warzyszenie Nasz Tenczynek 
przygotowało nowy zamko-
wy questing, który pozwala na 
samodzielne zwiedzanie zamku 
z wierszowanymi podpowiedzia-

mi. Dobra zabawa dla wytrwa-
łych. Ponadto opracowany został 
quiz historyczny na temat zamku 
i Tęczyńskich, który można było 
rozgrywać w tradycyjnej postaci: 
pytań i odpowiedzi oraz w formie 
gry pt.: „Zamkowe Memorki”. 
Czy pierwsza edycja świętowania 
wypadła zgodnie z planem? Tak, 
nawet zapowiedziane gwałtow-
ne ochłodzenie, nie odstraszyło 
wiernych i dzielnych turystów, 
którzy 22 września odwiedzili 
to jedno z 30 miejsc, gdzie Juro-
mania zawitała. 
Na zakończenie chciałoby się 
powiedzieć – „Do zobaczenia za 
rok”, ale dopiero za jakiś czas się 
okaże, czy II Święto, okrzyknięte 
Juromanią, pozwoli ożywić Jurę 
w następnych latach.

Anna Łukasik
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KĄCIK KULINARNY

FIGI Z NIEBIESKIM SEREM  
(1 PORCJA)
• 1 figa
• 1 plasterek sera  

z niebieską pleśnią
• odrobina świeżo  

mielonego pieprzu

Figę kroimy w plasterki, ukła-
damy na talerzyku, posypujemy 
pokruszonym serem i posypu-
jemy pieprzem. Wstawiamy do 
mikrofalówki na 2 minuty na 
największą moc. Po 2 minutach 
wyciągamy i delektujemy się 
tym pysznym słodko – słonym 
smakiem!

Wczoraj do pracy zabrałam, jak co dzień pudełka, z jedzeniem. Figi z niebieskim se-
rem miały być na podwieczorek, jako sałatka na zimno. Jako że w ciągu dnia coś za-
częło mnie rozkładać i zaczęłam się czuć nie najlepiej, wyciągając pudełko z lodówki 
wymyśliłam, że zjem je na ciepło. To był strzał w 10! Tak, tak - ciepłe figi, płynący ser... 
i tylko to pytanie pod koniec jedzenia, czy wypada w pracy wylizać talerzyk ;) A że 
teraz figowy sezon, przekazuję Wam ten prosty przepis. Oczywiście figi możecie też 
przygotować w domu używając piekarnika.

FIGI Z NIEBIESKIM SEREM, TO PYSZNY 
POMYSŁ NA PODWIECZOREK W PRACY

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

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

PODKŁAD GG MasterCreation SPF18

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Luksusowy podkład z serii Giordani Gold, który 
oprócz efektu perfekcyjnego wykończenia, wspaniale 
chroni skórę, upiększa ją oraz błyskawicznie usuwa 
ślady upływającego czasu.
Seria Giordani Gold to efekt 40 lat wiedzy eksperckiej 
i rzemiosła, połączonego w jednym celu, jakim jest 
ciągłe doskonalenie sztuki pięknego życia.
MasterCreation to podkład, który mimo delikatnej, 
lekkiej konsystencji ma niezwykłą moc wspomagania 
młodzieńczego wyglądu. Udowodniono klinicznie 
działanie korygujące widoczność drobnych zmarsz-
czek, ponadto wygładza, wyrównuje koloryt i nawilża. 
Podkład dostępny w 7 kolorach. 

TYLKO DO 5 LISTOPADA W WYJĄTKOWEJ PROMOCJI DODATKOWO 
BIERZEMY UDZIAŁ W LOTERII, GDZIE NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST 

SAMOCHÓD MINI ONE ORAZ MNÓSTWO INNYCH NAGRÓD :)

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

FIESTA RODZINNA 
KOLEJNA BITWA KGW JUŻ ZA NAMI!

W sobotnie popołudnie mieliśmy przyjemność gościć Państwa oraz 
zespoły regionalne z trzech gmin: Gmina Zielonki, gmina Zabierzów, 
Gmina Wielka Wieś. To była bardzo smaczna fiesta rodzinna.
W konkursie dań jesiennych 
nagrody otrzymały: 
•	 I miejsce KGW Rudawa, 
•	 II miejsce KGW Brzozówka, 
•	 III miejsce Panie z zespołu 

Tomaszowianie
Pozostałe grupy otrzymały rów-
norzędne wyróżnienie. 
Wszystkim zespołom dziękuje-
my za tak wspaniałe i smakowi-
te stoiska oraz piękne występy, 
naszym Paniom z Tomaszowic 
dziękujemy za godne reprezen-
towanie naszej gminy. 
Podczas Bitwy nasi najmłod-
si mieszkańcy uczyli się jak 
zdrowo odżywiać i przygoto-
wać przepyszne śniadanie tj. 
w kąciku „Nasze dzieci nie jedzą 
śmieci”. Była to również okazja 
do wręczenia nagród dla dzieci 
w konkursie plastycznym oraz 
nagrodzenie naszych mieszkań-
ców w konkursie fotograficz-
nym „Piękno Gminy Wielka 
Wieś w obiektywie”. 
Wszystkim nagrodzonym gra-
tulujemy. Już dziś zapraszamy 
na kolejną smaczną Bitwę.

www.wielka-wies.pl

WIECZÓR POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA
Dyskusyjny Klub Książki przy krzeszowickiej bibliotece zaprasza

25 października 2018 r. (czwartek), godzina 18.00
na wieczór poezji „Na strunie światła”
Biblioteka w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1
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STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE

RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
   - korony
   - mosty
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

tel. 602 151 090 • 12 346 18 01   
e-mail: andrzejgolda@op.pl

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554
tel. 608 381 599

www.przystan-psychoterapia.pl

CHOROBA
W ostatnim czasie mam okazję przyglądać się sytuacjom, w których występuje 
choroba. To co jest zawsze mocno uderzające, i co pewnie jest jakoś oczywiste, 
to to, że nigdy nie jesteśmy przygotowani na chorobę i związanym z nią cierpie-
niem. I choć wydaje się, że skoro ludzie zawsze chorowali, to człowiek powinien 
być na to przygotowany, to jednak zawsze jest szok i czasami bardzo ciężko 
jest sobie z nim poradzić. Ludzie reagują w różny sposób – próbują umniejszać 
rangę sytuacji, zaprzeczają, wydają się tym nie przejmować, albo zupełnie na 
odwrót – wpadają w rozpacz, nie potrafią wyobrazić sobie życia z chorobą.  
Faktem jest, że choroba zawsze 
wybija z rytmu codzienności. 
Nawet jeśli jest to zwykłe prze-
ziębienie, a co dopiero kiedy 
wydarzy się coś naprawdę poważ-
nego. Przewartościowaniu ule-
gają ważne sprawy, życie nabiera 
innego kolorytu, relacje z osobami 
bliskimi przechodzą próbę. Poja-
wiają się nowe problemy, człowiek 
zaczyna rozliczać to, co dotych-
czas osiągnął, a przyjaźnie bywa, 
że nie wytrzymują tej próby. To 
zawsze jest czas bardzo trudny. 
Do tego dochodzi lęk przed cier-
pieniem, obawa o swoją i bliskich 
przyszłość. 
Choroba bliskiego również jest 
trudem. To zmaganie się z bez-

silnością, że nie można pomóc, 
bezradnością, kiedy widzi się 
ból ukochanej osoby, a także być 
może z myślą o odejściu kogoś 
ważnego, poradzeniu sobie 
z samotnością, przeżycie żałoby. 
Stąd też nie powinno dziwić, że 
rodzina długo potrafi niedowie-
rzać, zaprzeczać chorobie i ją 
wypierać. To wszystko bierze się 
z lęku przed trudną i najczęściej 
nieznaną sytuacją. Każdy z nas 
chciałby tego uniknąć, a jed-
nak pewnie każdy z nas jest 
skazany w pewnym momencie 
swojego życia na konfrontację 
z taką sytuacją. Dobrze, jeśli 
w takich momentach towarzyszy 
ktoś, z kim można porozma-

wiać, zwierzyć się, opowiedzieć 
o swoich przeżyciach.
Jednak bywa również tak, że cho-
roba jest szansą. Na zbudowanie 
bliższych relacji w rodzinie, zwró-
cenie na siebie uwagi, przywiąza-
nie kogoś do siebie, poczucia się 
ważnym. To nie najlepszy sposób 
na funkcjonowanie, ale zdarza 
się, że podświadomie właśnie tak 
człowiek działa. Warto się wów-
czas temu przyjrzeć i zastanowić, 
jak inaczej mogę budować więzi 
z bliskimi? 

Magdalena Poprawa

ZACHĘCAMY DO CHWILI REFLEKSJI  
Z POEZJĄ WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO

z cyklu „Sny słońca”
*

*             *          
wiem że jesteś przy mnie
gdy szaleją strugi deszczu

po szybach dni
kiedy nocą otwierają się oczy

zbudzone bólem
wiem że jesteś przy mnie
kiedy płonie ściana ciszy

gdy z wyschniętej rzeki słów
nie ma już co pić

kiedy nogi plączą się wśród
kamieni krzywd

wiem że wtedy jesteś przy mnie ...

z cyklu „Z Tobą”
*

*              *       
potykamy się o własne słowa

zbyt szybkie
zbyt wolne

spóźnieni na pociągi szczęścia
dotykamy twarzą

zimnych szyn

zmęczeni przed nocą
posilamy się okruchami miłości

znalezionymi wśród dróg ...

z cyklu „Przyjdź”
*

*        *                
w s z y s t k i e
nasze interesy

 
POZA  MIŁOŚCIĄ

n i c
nie są warte ...

facebook.com/WieslawJanuszMikulski
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X KONKURS FOTOGRAFICZNY JUŻ ZA NAMI
Zakończył się „X Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie” 
zorganizowany przez Urząd Gminy Wielka Wieś. Celem konkursu jest promowa-
nie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Wielka Wieś. Składane przez 
uczestników fotografie przedstawiały krajobrazy, faunę, florę, pomniki przyrody 
zlokalizowane na terenie Gminy oraz „życie codzienne” mieszkańców Gminy.
W ogłoszonym w regulaminie terminie składania prac konkurso-
wych zostały złożone prace wykonane przez 10 osób. Komisja prze-
prowadziła ocenę formalną i merytoryczną 52 prac konkursowych.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
Kategoria I - przyroda i zabytki:
•	 I nagroda – Dominika Dudziak za pracę „Jesienne zbiory”
•	 II nagroda – Piotr Lis za pracę „Wierny pies”
•	 III nagroda – Krzysztof Michaluk za pracę „Instynkt”
•	 III nagroda – Anna Synowska za pracę „A kuku …”
oraz wyróżnienia:
•	 Wyróżnienie – Krzysztof Michaluk za zdjęcia:  

„Wyjście ewakuacyjne”, oraz „Niespotykanie spokojny człowiek”
•	 Wyróżnienie – Mariola Pogan za pracę „Wybawca”
•	 Wyróżnienie – Dominika Dudziak za pracę „Letni zachód słońca”
Kategoria II – z życia mieszkańców
•	 I nagroda – Julia Staszczak za serię zdjęć portretowych
•	 III nagroda – Krzysztof Michaluk za pracę „Hydrozagadka”
Przez ponad tydzień trwało głosowanie Internautów na ulubione 
zdjęcie. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Wszystkie 
prace otrzymały głosy poparcia. Wyróżnienie od Internautów 
przypadło Pana Wiktora Żurka za pracę „Wyścig traktorów” na 
którą zagłosowało ponad 145 osób.
Wszystkim laureatom gratulujemy, zaś Internautom dziękujemy  
za duże zaangażowanie.
W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie konkursu, o nieco 
zmienionej formule. Prosimy nadal z taką pasją uwieczniać Gminę 
Wielka Wieś. Formuła konkursu zostanie ustalona w momencie 
jego ogłoszenia.

www.wielka-wies.pl

LISZKI ARENĄ POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH
III Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” za nami. To był niesamowity dzień. Szkoła Podstawowa w Liszkach całą sobotę gościła 
w swoich progach pary taneczne z całej Polski - Dobczyc, Katowic, Puław, Bielska Białej, Niewiadowa, Wałbrzycha, Łazów, Krakowa, Poznania. 
Na parkiecie królowały najpiękniejsze polskie tańce narodowe. W turnieju wzięło udział 67 par, które  rywalizowały ze sobą w 16 kategoriach. 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” reprezentowało 19 par od 4 do 14 roku życia. Na podium stanęło 8 naszych par.
Na zwycięzców czekały puchary i medale a dla wszystkich uczest-
ników - dzięki licznym darczyńcom- wspaniałe nagrody. Były 
także dwie nagrody specjalne: jedną ufundował Wójt Gminy Liszki 
Paweł Miś a były nią puchary, które otrzymała  para reprezentu-
jąca Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” 
z Krakowa a drugą ufundował Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. 
Hadyny. Nagrodę dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. 
Hadyny - wycieczkę wraz z warsztatami artystycznymi do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk im. S. Hadyny- wręczyli przedsta-
wiciele zespołu: Z-ca kierownika działu marketingu, promocji 
i reklamy Joanna Adamowicz oraz Stanisław Demczuk - Kierownik 
działu produkcji i koncertów a otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca 
„Dobczyce” z Dobczyc.  Po turnieju wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach integracyjnych: starsze pary tańczyły swinga 
z  Marią i Rafałem Ślęczka ze Szkoły Tańca Jazz Like That z Kra-
kowa a  młodsze pary w barwny świat bum bum rurek wprowadziła 
Adrianna Raduszewska.
Wójt Gminy Liszki oraz Zarząd Stowarzyszenia Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemia Lisiecka dziękuje wszystkim rodzicom, babciom, 
dziadkom, ciociom, wujkom dzieci tańczących w Zespole Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lisiecka” zaangażowanym w organizację turnieju 
- bez Państwa pomocy nie udałoby się zorganizować tak dużego 
przedsięwzięcia. Patronom i darczyńcom dziękujemy za wsparcie, 
bo bez Państwa wsparcia nie byłoby tak wspaniałych nagród i nie 
możliwym byłoby zorganizowanie turnieju na tak wysokim poziomie.
Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemia Lisiecka oraz Gmina Liszki.
Honorowy patronat nad turniejem objęli: Jacek Krupa- Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Wojciech Pałka- Starosta Krakow-
ski, Paweł Miś- Wójt Gminy Liszki, Stowarzyszenie LGD Blisko 
Krakowa, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Patronat merytoryczny nad turniejem objęła Komisja ds. Tańców 
Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®.
Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego, Gminy Liszki.
Wydarzenie współorganizowane było przez Stowarzyszenie Blisko 
Krakowa

www.liszki.pl



11Informacje, Reklamy

Dlaczego w ogóle offroad nas tak krEci?
Bo to choroba, którą zarażamy się natychmiast po bliższym zetknięciu. 
Niezależnie o jaka odmianę offroadu chodzi, to chyba nieuleczalne.
Oczywiście, zapewne są osoby którym się nie podoba, ale 
osobiście nie znam nikogo kto po wyprawie, przeprawie 
czy zwykłej wycieczce stwierdziłby w 100% „eeee, to nie 
dla mnie”. Naturalnie nie każdy od razu liczy kasę i kupuje 
furę 4x4 bo nie każdego stać na ten wydatek,  godziny w 
garażu, naprawy itd. Ale chyba każdy ma ochotę na więcej.
Wracając do tematu, offroad uwielbiamy za wyjątkowe 
przeżycia jakie  daje nam jazda w terenie: łatwiejszym, 
trudniejszym i ekstremalnym, byle pod kołami nie było 
asfaltu. Byle było błoto, dużo błota albo jeszcze więcej 🙂 ,
kałuże, piach, przeprawy  wodne, koleiny, kamienie, głazy,  
trawersy, podjazdy tak strome że przez przednia szybę 
widzimy  niebo lub czubki drzew i  zjazdy na których wisimy 
na pasach i planujemy zakup klatki bezpieczeństwa jeśli  
uda się wrócić w całości.
Offroad uwielbiamy za możliwość obcowania z przyrodą 
gdy zostawiamy drogi asfaltowe za sobą, za wspaniałe 
widoki na dalekich wyprawach,  za miejsca do których nie 
dotarlibyśmy nie mając naszego 4x4.
Offroad uwielbiamy za atmosferę na spotkaniach, rajdach 
i wyprawach, każda osoba którą spotykamy po raz pierw-
szy,  niezależnie od różnicy wieku w zasadzie od razu jest 
naszym kompanem gotowym  do wspólnej imprezy ale 
przede wszystkim pomocy aby można było dalej razem 
kontynuować zabawę.
Offroad uwielbiamy za emocje jakie towarzyszą naszej 
pasji,  strach czy się uda, radość i dumę  że się udało, adre-
nalinę gdy jest szybko, stromo, i niepewnie, za uśmiechy na 
wszystkich twarzach niezależnie czy  przebiłeś się przez 
to błoto czy właśnie się wlewa przez okno.
Jełśi zatem macie ochotę spróbować offroadu nie mając 
jeszcze swojego samochodu - zapraszamy! Organizuje-
my imprezy firmowe, wieczory panieńskie i kawalerskie,  
przewozy indywidualne. 

Szczególy:  16kiloblota.pl   
https://www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Kontynuacja najgłośniejszego debiutu 2018 roku! 
Po burzliwym rozstaniu Matyldzie został tylko jeden list, który czekał w skrzynce od 
roku. Zawarte w nim wyjaśnienia Kosmy wszystko komplikują, bo przez ten czas życie 
kobiety całkowicie się zmieniło. Jej nową codzienność wypełnia samotne macierzyń-
stwo i powracające myśli o ukochanym. Czy Matylda będzie nadal na niego czekać, gdy 
obok pojawi się inny mężczyzna?
Kosma musi teraz poświęcić wszystkie swoje siły na walkę o własne zdrowie. Jak pogo-
dzi porywczy temperament z przestrzeganiem zaleceń lekarzy?
Czy drogi tych dwojga jeszcze się zejdą?

SĄ CIAŁA, NIE MA ZBRODNI.
TYLKO KRZYK Z PRZESZŁOŚCI DOMAGA SIĘ PRAWDY.
Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora zostają wyciągnię te zwłoki nastolatka. Patolog 
jest pewien, że śmierć chłopca nastąpiła w wyniku utonięcia. Znamion przestępstwa nie 
nosi też ciało starszego, bezdomnego mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Oba zgony 
łączy tylko mroźna noc. A to niestety za mało, by rozpocząć śledztwo.
Jednak zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytań w obu sprawach jest więcej niż odpo-
wiedzi. I kiedy zacznie je za dawać, mieszkańcy pobliskiego miasteczka nabiorą wody w 
usta. Gross przekonuje się z czasem, że ich milczenie to mur, za którym czają się duchy 
przeszłości.
Kluczem do odkrycia prawdy może okazać się wyjaśnienie starej sprawy tajemniczego 
zaginięcia…
Skaza to opowieść o dramacie, który zatruwa umysły, ale też o zbrodni, błędach i odkupieniu. O miłości, zemście 
i sprawie dliwości – niekiedy tak różnie pojmowanych.
Mroczny kryminał o piekle polskiej prowincji, rodziny i… policji. Małecki to autor, którego poznać powinien 
każdy fan gatunku. - WOJCIECH CHMIELARZ

Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się z najważniejszą 
osobą jej dzieciństwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi 
zależy na tym, by ukochana wnuczka z nim zamieszkała, lecz ona stawia warunek – 
chce w końcu poznać jego skrzętnie skrywaną przeszłość. W opowieściach Ludwika 
losy rodziny splotą się z burzliwą historią Szczecina z czasów drugiej wojny światowej. 
Jaką tajemnicę chronił przed światem? Magdalena, wędrując po śladach z przeszłości, 
odwiedza miejsca znane z młodości i na nowo buduje relacje z dawnymi sąsiadami. Czy 
w rodzinnym mieście czeka na nią również miłość?
Sylwia Trojanowska odkrywa tajemnice, o których nikt już nie pamięta. „Se-
krety i kłamstwa” to mieszanka emocji, uśmiechu i wzruszeń zapisanych w 
pożółkłym rodzinnym albumie.

Lidia Liszewska, Robert Kornacki „ZACZEKAJ NA MNIE”

Robert Małecki „SKAZA”

Sylwia Trojanowska „SEKRETY I KŁAMSTWA”

WARTO PRZECZYTAĆ
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

 
KTÓRE OKNA WYBRAĆ – PVC CZY DREWNO?
Każdy Inwestor przed dokonaniem zakupu okien do swojego 
wymarzonego domu zastanawia się czy tradycyjne okna 
drewniane będą odpowiednie czy też można je zastąpić 
oknami PVC. 

Wydaje się, że w pierwszym zamyśle chcielibyśmy kupić okna 
drewniane – sama nazwa kojarzy się z naturą. Jednakże, by 
wykonać solidne, drewniane współczesne okna drewno trzeba 
przygotować. 

Naturalne drewno przechodzi przez proces suszenia, 
nasycenia chemikaliami chroniącymi przed grzybem i innymi 
szkodnikami, następnie używa się podkładu hydrofobowego      
a na koniec nakładane są powłoki lakiernicze. 

W przypadku użycia lakieru kryjącego nie widać w ogóle, że 
okna są drewniane. 

Jeśli mówimy o oknach PVC do pozyskania materiału 
potrzebne są gaz ziemny i sól kamienna oraz dodatki. Dla 
wzmocnienia używa się stalowych wkładek usztywniających        
a estetyka zależy od tego jaką okleinę wybierzemy. Paleta 
oklein drewnopodobnych jest szeroka. 

Okna drewniane są nieco droższe, ze względu na bardziej 
ograniczony zasób drewna, niż surowców potrzebnych do 
produkcji PVC. 

Ciepłochronność i estetyka zarówno jednych jak i drugich           
są zbliżone. 

Tak więc Drogi Kliencie wybór należy do Ciebie !!!

FASADA ROKU 2018: GŁOSOWANIE NA FINISZU
Blisko 150 elewacji z całej Polski zameldowało się na starcie konkursu Fasada Roku 2018. Wśród nich reprezentanci nie tylko 
dużych miast jak Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław czy Warszawa, 
lecz także mniejszych miejscowości jak Białobrzegi, Mielno czy Zalasewo. Teraz czas na pierwsze rozstrzygnięcie, którego 
reżyserami będą internauci. Przed nami ostatnie dni głosowania!
Wyścig o miano „Fasady Roku 2018” wystartował 1 kwietnia 
br. i jest już dwunastą odsłoną projektu zainicjowanego w 2007 
r. przez firmę Baumit. Jego ideą jest docenienie elewacji jako 
elementu konstrukcyjnego wpływającego na prezencję samego 
budynku, ale również odgrywającego istotną rolę w kształtowaniu 
otaczającego nas krajobrazu. Inicjatywa ta rokrocznie spotyka się 
z aprobatą środowiska branżowego – już od kilku edycji Patro-
nat Honorowy nad nim sprawują Stowarzyszenie Architektów 
Polskich (SARP) oraz Fundacja Twórców Architektury (FTA).

148 elewacji na starcie
Wraz z końcem września minął termin nadsyłania zgłoszeń do 
konkursu, co oznacza, że na liście pretendentów do tytułu Fasada 
Roku 2018 nic już się nie zmieni. O krajowe laury walczy w tym 
roku 148 obiektów, których elewację wykonano przy użyciu 
materiałów firmy Baumit: 16 budynków jednorodzinnych, 81 
budynków wielorodzinnych, 28 budynków po termomodernizacji, 
12 budynków niemieszkalnych oraz 11 budynków historycznych 
po renowacji. Przed jurorami nie lada wyzwanie. Poziom zgło-
szeń jest na tyle wyrównany, że już dziś możemy powiedzieć, że 
o zwycięstwie będą decydowały najdrobniejsze detale.

Internauci przy głosie!
Znamy wszystkich kandydatów, przed nami etap rozstrzygnięć. 
Do pierwszego z nich dojdzie już na koniec października br., 
kiedy zamknięte zostanie głosowanie online, które od 1 kwietnia 
br. trwa na stronie www.fasadaroku.pl. Zasady plebiscytu są 
proste. Przypomnijmy, że każdy ma do rozdysponowania pulę 
5 głosów (po jednym w każdej kategorii). Projekty, które zbiorą 
ich najwięcej w swoich grupach, zostaną uhonorowane „Wyróż-
nieniem Internautów”. Możecie wesprzeć projekty ze swojego 
regionu lub zabawić się i sprawdzić czy wasze wybory pokryją 
się z werdyktem Jury, które wejdzie do gry już w listopadzie. To 
właśnie ich głos zdecyduje o tym  komu w udziale przypadnie 
nagroda główna w postaci prestiżowego tytułu Fasada Roku 
i 10 000 zł. Tym samym poznamy również pierwszych 5 z 30 
obiektów, które będą reprezentowały Polskę w międzynarodowej 
odsłonie konkursu – Baumit Life Challenge. Zwycięzcy edycji 
2018 i 2019 udział mają z góry zagwarantowany. 
Patronat Honorowy nad Fasadą Roku 2018 objęły Stowarzy-
szenie Architektów Polskich (SARP) oraz Fundacja Twórców 
Architektury (FTA). Wśród mediów patronujących 12-tej edy-

cji konkursu firmy Baumit znalazły się tak prestiżowe 
redakcje jak: „Architektura-Murator”, „Izolacje”,  „Mura-
tor”, „Renowacje i Zabytki”, a także portale internetowe: 
architektura.muratorplus.pl, bryla.pl, infoarchitekta.pl, 
sztuka-architektury.pl czy muratorplus.pl.

Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.fasadaroku.pl

a także na:
www.baumit.com  

www.facebook.com/BaumitPolska

Marka Baumit powstała w 1988 roku. Należy do austriac-
kiego koncernu Schmid Industrie Holding i jest jednym 
z najbardziej znanych i cenionych brandów na świato-
wym rynku budowlanym. Oddziały Baumit znajdują się 
w 27 krajach Europy oraz w Chinach. Od 24 lat firma jest 
obecna także w Polsce. Szczególnie silną pozycję na pol-
skim rynku materiałów budowlanych, zdobyła w zakresie 
sprzedaży kompletnych systemów ociepleń budynków, 
tynków maszynowych (cementowo-wapiennych i gipso-
wych). Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. 
produkty do: układania płytek ceramicznych materiały 
do renowacji zabytków, a także masy samopoziomujące, 
jastrychy, wyprawy wierzchnie oraz zaprawy murarskie. 
Od początku siedzibą spółki jest Wrocław. Działalność 
podstawową przedsiębiorstwa realizują trzy zakłady pro-
dukcyjne: w Pobiedziskach k. Poznania, w Łowiczu oraz 
w Bełchatowie.
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom o pow. 140 m kw. w Żarach, na działce 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
2. Dom w Zabierzowie o pow. 240 m kw, na działce 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
3. Dom w Morawicy o pow. 160 m kw. na działce 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
4. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
5. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
6. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
7. Dom 6 km od Tenczynka o pow. 140 m kw, na działce 28 a. Cena: 440 tys. PLN.
8. Dom 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
9. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
10. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
11. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
12. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
13. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
14. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.
15. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
17. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 73 tys. PLN.
18. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
19. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
20. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
21. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
24. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
25. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
26. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
27. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
29. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
31. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
35. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
36. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
37. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
38. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
39. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
40. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
42. 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.

43. Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
44. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
45. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
47. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Cena: 165 tys. PLN.
48. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
49. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
50. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
51. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
52. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
53. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
54. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
55. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
56. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
57. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
58. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
59. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
64. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
65. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
68. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 112 tys. PLN.
69. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 159 tys. PLN.
70. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
71. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

BUDYNKI/LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
72. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
73. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
74. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
75. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
76. 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. 
77. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
78. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
79. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
80. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.

81. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
82. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
83. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
84. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
85. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
86. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
87. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
88. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
89. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
90. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
91. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
92. Dwa pokoje w domu w Woli Filipowskiej, połączone ze sobą przejściem, umeblowane. 

Wspólna z właścicielką łazienka i kuchnia. Ogrodzona działka, garaż. W cenie zawarte są 
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. Cena: 800 PLN / m-c.

93. Nowy pokój z łazienką, wspólna kuchnia, ok. 25 m kw, w Morawicy, 3 km do Balic. 
Bardzo dobre warunki, miejsce parkingowe. Pokój z przeznaczeniem dla jednej osoby, 
przy dwóch osobach można porozmawiać o warunkach wynajmu. Cena ze wszystkimi 
mediami i ogrzewaniem w okresie grzewczym. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Cena: 700 zł / m-c.

94. Odrębna kondygnacja - parter domu, ok. 60 m kw, w centrum Zabierzowa. Miejsca 
parkingowe, teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości 1400 PLN. Cena: 1200 
PLN/m-c plus media wg zużycia.

DLA PRACOWNIKÓW
95. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
96. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
97. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
98. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
99. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
100. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.  

Cena: 6 000 PLN / m-c.
101. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

działka 54 a w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Kształt 
zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą asfaltową gminną. 
Media w drodze. Dedykowana pod działalność usługową, 
np.: kamieniarstwo, zakład mechaniki pojazdowej itp. 

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw 
w Chrzanowie położony na pięknej 39 a działce.

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

o pow. ok. 22 a w Zalasie 
Cena: 109 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
wyodrębniona część domu  

- ok. 130 m kw w Krzeszowicach,  
na działce 6 a. 

Cena: 150 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 180 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa 64 a w 
Zabierzowie. Działka położona jest 

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona 
w pięknym miejscu, w Rudnie. Dom 

ponad 300 m kw, działka 
widokowa 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
Piękna, widokowa działka budow-

lana o pow. 10 a w Siedlcu, gm. 
Krzeszowice. Położona na osiedlu 
wyłącznie nowoczesnych domów.

Cena: 200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu 

budowlanym działka o pow. 8,5 a w 
Miękini gm. Krzeszowice. Dojazd drogą 

asfaltową gminną. 
Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

budowlana o pow. 16 a, w Czernej, 
gm. Krzeszowice. Wszystkie media w 
działce i w drodze. Droga przy działce 
prywatna - udział, wyłożona kostką. 

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. Działka 
położona jest przy drodze gminnej. 

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 11 a w Brzezince, 

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy działce. Działka ogrodzona i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

wraz ze stodołą o pow. ok. 90 m kw 
na działce 36 a.

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka 10 a zbliżona do 

kwadratu w Cholerzynie gm. 
Liszki blisko Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu - 
„dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.  

Cena: 270 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 13 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Krzeszowicach 380 m kw 
(trzy niezależne mieszkania) plus 

budynek użytkowy z dwoma 
mieszkaniami, działka 6,5 a. 
Nowa cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
 ładna działka budowlana  

o pow. 9 a w Jerzmanowicach 
z WZ i pozwoleniem na budowę.

Cena: 79 tys. PLN.

Dom w stanie surowym 168 m kw,  
działka 14 a w przepięknym  

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Nowa Cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla osób pracujących
• działek budowlanych

tel. 796 351 499        biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

działka budowlana w Miękini 8,5 a, z 
pięknymi widokami. 

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MAŁA STOPA”   3D, 2D DUBBING • PREMIERA 

• 28.09 godz. 13.30 – 3D, 15.30 - 2D  • 30.09 godz. 13.30 – 3D, 15.30 - 2D  • 1.10 - 5.10 godz. 15.30 - 2D •
• 6.10 godz. 13.30 – 3D, 15.30 - 2D • 8.10 - 11.10 godz. 15.30 - 2D •

czas projekcji: 95 min.; prod. USA – b/o;gatunek: animowany
reżyseria: Karey Kirkpatrick

Cena biletu: 2D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Cena biletu: 3D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„KLER” PREMIERA
• 28.09 godz. 17.30, 20.15 • 29.09 godz. 21.30 • 30.09 – 6.10 godz. 17.30, 20.15 •

• 7.10 godz. 20.15 • 8.10 – 11.10 godz. 17.30, 20.15 • 
czas projekcji: 135  min.; prod. Polska – 15 lat; gatunek: obyczajowy; reżyseria: Wojciech Smarzowski

obsada: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik, Joanna Kulig
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„HOTEL TRANSYLWANIA 3”  2D, 3D DUBBING • PREMIERA
• 12.10 godz. 15.00 (3D), 17.10 (2D), 19.20 (2D) • 13.10 godz. 10.00 (3D), 12.10 (2D), 20.00 (2D)  •

• 14.10 godz. godz. 10.00 (3D), 12.10 (2D)  • 15.10 - 19.10 godz. godz. 15.00 (3D), 17.10 (2D), 19.20 (2D) •
• 20.10 kino nieczynne • 21.10 - 25.10 godz. godz. 15.00 (3D), 17.10 (2D), 19.20 (2D) •

• 26.10 godz. godz. 16.00 (2D) • 27.10 godz. godz. 10.00 (2D), 12.10 (2D) • 28.10 godz. godz. 16.00 (2D) •
• 29.10 kino nieczynne • 30 - 31.10 godz. godz. 16.00 (2D) •

czas projekcji: 100 min.;prod. USA – b/o; gatunek: animacja/komedia/familijny; reżyseria: Genndy Tartakovsky
Cena biletu: 2D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu: 3D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Art  Beats – Wielka Sztuka Renesansu i Baroku / Caravaggio
THE SOUL AND THE BLOOD
20.10.2018 r. seans o godz. 14.00

czas trwania – 90 min.; gatunek – biograficzny/dokument
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

„DZIEWCZYNA W SIECI PAJĄKA” PREMIERA
• 26.10 godz. 18.00, 20.30 • 27.10 godz. 20.00  • 28.10 - 31.10 godz. 18.00, 20.30
• 1.11 - kino nieczynne • 2.11 - 7.11 godz. 18.00, 20.30 • 8.11 – kino nieczynne •

czas projekcji: 120  min.; prod. Kanada/Szwecja/USA/Niemcy/W.B. – 15 lat; gatunek: thriller/kryminał
reżyseria: Fede Alvarez; obsada: Claire Foy, Lakeith Stanfield

Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł , ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„ZAKONNICA”    
 • 31.10.2018 r. godz. 23.00 •

czas projekcji: 97 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: horror; reżyseria: Corin Hardy
obsada: Demián Bichir , Taissa Farmiga , Jonas Bloquet

Cena biletu: Przedsprzedaż do 28.10 – 13 zł. Od 29.10 – 15 zł.

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
 „KLER”  

• 17.10, 18.10  - 17:00, 19:45 • 
czas trwania: 136 min, dramat, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„DYWIZJON 303 - HISTORIA PRAWDZIWA”  
• 19.10, 24.10, 28.10 - 19:30 • 20.10, 23.10, 25.10, 27.10, 30.10 - 17:00 • 21.10 - 20:15 • 

czas trwania: 96 min, wojenny, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„SERCE NIE SŁUGA”  
• 19.10, 24.10, 28.10 - 17:00 • 20.10, 23.10, 25.10, 27.10, 30.10 - 19:30 • 21.10 - 18:00• 

czas trwania: 90 min, komedia romantyczna, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

HALLOWEEN W KINIE SOKÓŁ: 
„MEG” I „ZAKONNICA” -31.10 - godz. 18:00 - cena za maraton - 20 zł

ZAPOWIEDZI: 
premiera: „PLANETA SINGLI 2” - od 9.11 do 29.11 

„7 UCZUĆ” - od 2.11 do 8.11

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!     http://kino.tck.trzebinia.pl/

WYSTAWA KOLOROWO
Zapraszamy do Galerii „Na Piętrze” na wystawę rzeźby pt. „Ko-
lorowo”. Autorem prac jest Jan B. Styszko.

KONKURS „NIEPODLEGŁOŚĆ W PORTRECIE”
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym 
„Niepodległość w portrecie”, organizowanym z okazji Święta 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 11 Listopada.
Celem konkursu oprócz rozbudzania inwencji twórczej jest edukacja i kształ-
towanie postaw patriotycznych u najmłodszych.  Adresatami konkursu są 
uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zabierzów. Warunki udziału 
określa Regulamin.
Dzień 11 Listopada to dzień ważny dla wszystkich Polaków. Aby zapisał się 
w pamięci najmłodszych zaplanowaliśmy 09.11.2018 /piątek/ r. i 10.11.2018 
/sobota/ szereg atrakcji m.in. historyczną grę wielkoformatową, tematyczne 
warsztaty plastyczne oraz widowisko słowno-muzyczne.  9 listopada  zostanie 
otwarta wystawa prac pokonkursowych oraz odbędzie się ceremonia rozdania 
nagród. Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły i regulamin na: http://sckipgz.zabierzow.org.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE

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. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na 
łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00 a 20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 

Tel: 793 993 779 (Smsów nie otrzymujemy)                                schroniskopsiepole.pl

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.

HANA
Trzy miesiące temu znaleziona w przydrożnym rowie. Bardzo chuda, wycieńczona i przestraszona. Walczy-
liśmy z chorobą zakaźną ponad tydzień. Przemiła, przedobra i przesympatyczna sunia. Brakuje jej trochę 
obycia i pewności siebie, ale jest ciekawa świata i wszystkiego co dzieje się wokół. Świetnie dogaduje się 
z innymi psami, zachęcając ciągle do zabawy. Hana waży około 25 kg, ma niespełna rok. Prosimy o dobry, 
kochający dom dla Hany. Tel. 783 553 197.

MAŁA CZARNA
Raczej z tych delikatniejszych suczek, subtelniejszych. Wiejska suczka z dużą klasą i gracją przypisaną 
psim damom. Malutka, leciutka - około 8 kg, a 1/3 z tej wagi to dumnie noszony jak wachlarz ogon:) Na 
przywitanie wstydliwie podaje łapkę i zalotnie się uśmiecha. Ucieczka z domu (podejrzewamy, że tak było) 
w cieczce skończyła się jak to zwykle bywa ciążą. Nikt nie szukał... Mała Czarna ma około 3 lata i czeka na 
swój wymarzony domek. Tel. 783 553 197.

CHILA
Bardzo miła, serdeczna i łagodna sunia. Pogodna, pewna siebie i przyjacielsko nastawiona do innych 
psów. Relacji z kotami nie znamy, ale biorąc pod uwagę jej charakter, nie powinno być raczej problemu. 
Szybko odnajduje się w nowej sytuacji. Chila ma około 3 lata, waży 8 kg. Prosimy o kochający dom dla 
tej suni. Tel. 783 553 197.

BONUS
Świetny pies. Miły, kontaktowy, wesoły, łagodny, obyty, naszym zdaniem bardzo ładny... Bonus świetnie 
odnajduje się na wszelkich psich imprezach. Żadnego strachu czy zahamowań. Dla osoby lubiącej ruch 
będzie doskonałym towarzyszem do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest bardzo inteligentny, 
szybko się uczy, tak naprawdę to chyba pies bez wad... Bonus ma około 3 lata, waży 35 kg. Od dawna już 
czeka na swój wymarzony dom. Tel. 783 553 197.

COLIA
Trafiła do nas razem z siostrą i matką. Trzy suczki mieszkające na małym wiejskim podwórku. Matka rodziła 
od pierwszej cieczki. Pewnie to samo byłoby z córkami... Colia nie ma jeszcze roku. To delikatna, wrażliwa, 
łagodna i miła suczka. Trochę nieśmiała, nieobyta, więc będzie wymagała pracy i cierpliwości ze strony 
przyszłego opiekuna. Waży około 8 kg i czeka na odpowiedzialny, kochający dom. Tel. 783 553 197.

AMANCIK
 Amancik to niewielki, kochany psiak, o łagodnym usposobieniu. Nie sprawia żadnych problemów, lubi inne psy.  
Jest towarzyski, chętnie przytula się do opiekunów, nie jest hałaśliwy. Amancik ma płowo-rude umaszczenie, 
krótką okrywę, jest czyściutki, w dobrej kondycji. Ma około 5-6 lat, waży poniżej 10 kg. Psiak potrafi chodzić na 
smyczy, nie ciągnie, nie ucieka, wraca do nogi. Spacer z człowiekiem to dla niego ogromna przyjemność. Bardzo 
prosimy o dobry dom dla Amancika.

NURIA
Nurcia to przemiła, spokojna suczka o ujmującym spojrzeniu. Jest pogodna, wesoła, bardzo grzeczna i cicha. 
Bez problemu dogaduje się z innymi psami. Jest jak ich starsza siostra, niesamowicie łagodna i przyjazna. To 
świetna, kochana sunia. Nuria ma okrywę włosową miękką jak szczeniaczek, waży ok. 12 kg, ma ok. 7 lat. Pięknie 
spaceruje na smyczy, a wspólne wędrówki z nią to sama radość i relaks. Nuria przychodzi na zawołanie, jest bardzo 
posłuszna. Bardzo prosimy o szansę i dom dla Nurii. Sunia może zamieszkać w domu, a także w mieszkaniu, nie 
będzie sprawiała problemów.

KOTEK JANKIEL
 Jankiel to przemiły, piękny, bury-pręgowany kotek w wieku około 4-5 miesięcy. Kotek trafił do nas po wypadku, 
był mocno poobijany, na szczęście nie połamany. Obecnie jest w dobrej kondycji. Jankiel to kotek - mruczek. 
Bardzo lubi się przytulać, być głaskanym, sam chętnie przesiaduje na kolanach. To bardzo kontaktowy, kochany 
kotek. Maluch potrzebuje domu, człowieka na co dzień, głaskania i bliskości. Lubi się bawić, jest kochanym 
mruczkiem. Może zamieszkać z drugim kotkiem. Bardzo prosimy o dom dla tego pięknego maluszka. Dla Jankiela 
szukamy domku niewychodzącego, źle radzi sobie na zewnątrz.

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 

Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 

W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
piękna, widokowa 

działka budowlana  17 a 
w Rudnie koło Tenczynka.

Okazyjna cena: 73 tys. PLN
tel. 796 351 499
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Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

Pożyczka Na PIĄTkĘ

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) dla oferty Pożyczka na Piątkę wynosi 9,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 24 700 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 35 316,68 zł, oprocentowanie zmienne: 5%, całkowity koszt kredytu: 10 616,68 zł (w tym prowizja: 4358,83 zł (15%), odsetki: 6257,85 zł), 96 równych, 
miesięcznych rat w wysokości 367,89 zł. kalkulacja została dokonana na 17.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności 
kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

SWOBODNIE 
STERUJ POŻYCZKĄ

RRSO 9,89%

zapraszamy:
zabierzów, �ul.�Leśna�2a, 12 282 50 70 

pn.–pt. 9.00–17.00
krzeszowice,  ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13 

pn.–pt. 9.00–17.00

TY WYBIERASZ KWOTĘ
I OKRES SPŁATY. 
MY daJEMY
OPROCENTOWANIE 5%.

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu

cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

PRODUCENT WYROBÓW 
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową: 
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm 
• Podbitkę pod dachy: 
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych:
   z lipy, świerka, buka, 
   dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, 
   poręcze, tralki, sztachety, 
   więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne 
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty 
• Skrzynki do decupage

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), 
tel. (32) 754 60 10

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

• DRZWI 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   SOSNOWE, DĘBOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne


