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Rozpoczął się kolejny etap prac zabezpieczających na Tenczynie
Rozpoczął się kolejny etap projektu zabezpieczenia Tenczyna realizowanego konsekwentnie
od dziesięciu lat przez Gminę Krzeszowice. Remont obejmie baszty Dorotkę i Izabelę należące
do zamku górnego. Pozwoli on uchronić kolejne cenne fragmenty warowni przed zniszczeniem.
Baszta Dorotka jest sukcesy wnie remontowana już od
dwóch lat. Dotychczasowe prace
pozwoliły na zabezpieczenie
lica jej murów zewnętrznych,
odgruzowanie kondygnacji na
poziomie dziedzińca, przemurowanie otworów wejściowych
i okiennych oraz renowację nakrywającej ją żelbetowej płyty.
W t ym roku zabezpieczone
będą ściany wewnętrzne Dorotki oraz odtworzone stropy
i schody w jej wnętrzu.

Te g o r o c z n e p r a c e p o r a z
pierwszy obejmą basztę Izabelę,
której spękane ściany wymagają
wzmocnienia konstrukcyjnego.

Katarzyna

MITKA

Więcej na ostatniej stronie gazety
Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Prace na Tenc z y n ie rea l izowane są ze środków pochodzących z budżetu Ministerstawa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Plakaty dotyczące
najbliższych imprez
na Zamku Tenczyn
- str. 2

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

(przy trasie 79)

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

Zapraszamy:
pn. - pt. 9 00 - 17 00
sob.
9 00 - 13 00

Meble PRL
Vintage

 504 855 100

• tapicerowanie, naprawa
• zamówienia indywidualne
• malarstwo

SPRZEDAŻ
RATALNA

tel 577 612 746 • www.kjart.pl

WYCINKA
DRZEW

DO SPRZEDANIA

tel. 535-013-523
DO SPRZEDANIA

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

!
RATY

Sklep: ul. Legionów Polskich 8
Serwis: ul. Krakowska 22

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIE w Nowej Górze
koło KRZESZOWIC,
CENA 170 TYS. PLN DO NEGOCJACJI.
Pow. ok. 90 m kw, garaż, pomieszczenie
gospodarcze, balkon. Do remontu.
KONTAKT: 696 595 118

Niepowtarzalna posesja w malowniczym miejscu
na granicy Czułowa i Baczyna
- dom 240 m kw, garaż 50 m kw, domek
ogrodowy 25 m kw, na pięknie zaaranżowanej działce 60 a.

Cena: 950 tys. PLN.

Kontakt: 696 595 118

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

KOMFORTOWY, WYKONANY
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁÓW

DOM 340 M KW
PLUS GARAŻ 54 M KW

W CHRZANOWIE

NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

NOWA CENA: 1.290 tys. PLN

tel. 696 595 118
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Tynk silikonowy

Ecoside

DO SPRZEDANIA

25 kg

DOM W NOWEJ GÓRZE KOŁO KRZESZOWIC

DO ZAMIESZKANIA OD ZARAZ, OK. 100 M KW.
PLUS PODDASZE DO WYKOŃCZENIA OK. 130 M KW.,
PLUS WARSZTAT OK. 150 M KW, DZIAŁKA 6 A.

CENA: 380 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I
BOLIX oraz KNAUF
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Informacje, Reklamy

14 WRZEŚNIA
– czyli jednak się stało. I co dalej…?

Wrzesień… pogoda Nas nie rozpieszcza, dzieci wróciły do szkoły, studenci
już wkrótce wrócą na swoje Uczelnie… Więc ja się pytam komu te wakacje
przeszkadzały? Było ciepło, dłużej jasno, spokojniejsze poranki, bez takiego
pośpiechu, prac domowych…. Ale kalendarz jest nieubłagany i czas na powrót
do szkolnych ławek. Bankom też tyka zegar, bo 14 września Komisja Europejska
mówi „SPRAWDZAM!”.
Pojawi się sporo nowości odczuwalnych dla nas - klientów. Oto
najważniejsze:

• Logowanie do banku od teraz
będzie się odbywało za pomocą
tzw. silnego uwierzytelniania,
czyli oprócz wpisania loginu
i hasła, będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie, że my to
my. Np. hasłem sms czy autoryzacją mobilną.

WAŻNE! Z użytku zostaną wycofane listy haseł jednorazowych
- jeśli ich ktoś używa, to przed
14.09 zapewne musiał wybrać
inny sposób autoryzacji. W przeciwnym wypadku możliwość logowania albo wysyłania przelewów
jest zapewne niemożliwa. Ważne,
aby w tym okresie we wrześniu
S P R AW D Z AĆ s z c z e g ó ł y
wszelkich zmian w mailu od
swojego banku i być pewnym, że
podane aktualne dane kontaktowe
są poprawne.
A jakie zmiany podczas logowania
czekają klientów najpopularniejszych banków?
• mBank wybrał potwierdzanie
tożsamości hasłem sms lub autoryzacją mobilną. Aby uprościć
życie klientom, bank proponuje
np. aby dodać urządzenie (komputer, tablet, telefon) na którym
korzystamy z bankowości do
zaufanych urządzeń. Wówczas
podwójna autoryzacja nie będzie
wymagana.

• w ING, w trakcie logowania
do bankowości internetowej
możemy zostać poproszeni
o wpisanie kodu autoryzacyjnego z SMS-a. System sam
zdecyduje, kiedy będzie konieczne podanie kodu. Podobnie
będzie w aplikacji na telefon jeśli korzystamy z identyfikacji
biometrycznej, to czasem trzeba
będzie podać pin mobilny.

• w Santander dodatkowym zabezpieczeniem to potwierdzenie tożsamości smsKodem,
tokenem, mobilnym podpisem
lub logowanie z zaufanego
urządzenia.
• PKO BP z a p r o p o n o w a ł
klientom dwuetapowe logowanie z mobilną autoryzacją
w IKO.

• Pekao SA daje klientom do
wyboru dodatkowe uwierzytelnianie za pomocą jednorazowego hasła sms lub w aplikacji PeoPay. Bank ostrzega, że
korzystanie z tokenów (w tym
aplikacji PekaoToken) i kodów
jednorazowych zostanie zablokowane po 14 września
i ponowne korzystanie z konta
będzie możliwe dopiero po
w y br a n iu now ej meto d y
autoryzacji.
• Millennium - tutaj również
autoryzacja będzie dwustopniowa, a tożsamość podczas
logowania sprawdzana co jakiś
czas kodem sms.

• Nest Bank poinformował, że
sposób logowania pozostaje bez
zmian. Kod sms lub autoryzacja
mobilna będzie natomiast dodatkowo wymagana podczas
niektórych operacji w systemie
bankowości elektronicznej.
W pozostałych instytucjach dostęp
do rachunku działa podobnie
i również jest zabezpieczony.
Każdy klient Powinien otrzymać
szczegółową informację logowania
na swojego maila :)

Oficjalnie też chciałabym serdecznie polecić
jedną z najlepszych promocji bankowych:

Credit Agricole Bank Polska SA.
CA Express • ul. Krakowska 16, Krzeszowice

A co do kredytów także
mamy ciekawą propozycję :

Są też inne zmiany, które dotyczą
wszystkich banków:
• Transakcje zbliżeniowe dla kwot
poniżej 50 zł mogą wymagać
podania kodu PIN. Na szczęście
nie wszystkie, tylko niektóre wyrywkowo, aby potwierdzić,
że karta znajduje się w rękach
właściciela.

• Wz r o ś n i e k o n t r o l a n a d
środkami blokowanymi na
koncie. Po 14.09 blokada
środków np. podczas rezerwacji hotelu, czy przy okazji wynajmu sprzętu na wakacjach jest
możliwa tylko po zatwierdzeniu
przez klienta dokładnej kwoty.
Na mocy tej samej dyrektywy
banki musiały przed 20.12.2018
o połowę skrócić czas rozpatrywania reklamacji oraz zmniejszyć
odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje.

W razie jakichkolwiek
niejasności i pytań, jestem od
tego żeby pomóc i doradzić.
Serdecznie zapraszam
do nowo otwartej
Placówki Credit Agricole,
lub do kontaktu telefonicznego:

697 502 307
Bernadetta Gwóźdź

Informacje, Reklamy

Postać Krzeszowickiego Gladiatora
Poprzez umieszczenie nowego napisu proponuje odnowić Stowarzyszenie
Instytut Dziedzictwa Historycznego Kultury i Sportu im. Mariana Jamontta.
Istniejąca bowiem na pomniku tabliczka jest mało czytelna i w bardzo wąskim
zakresie informuje o obiekcie, a powierzchnia cokołu jest niewykorzystana.
W dość szerokim zakresie tło historyczne tego zagadnienia
przedstawione jest w artykule „Wokół postaci Gladiatora
myśli kilka”, który to tekst opublikowany w „Magazynie
Krzeszowickim” w marcu 2015 roku, jest dostępny na stronie
Stowarzyszenia w zakładce „Gladiator” (www.jamontt.pl).
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że zmiany
w układzie pomnika były niemożliwe przez 5 lat od postawienia go w grudniu 2012 roku. Zatem od stycznia 2018
roku zmiany te są możliwe. Bardzo ważnym czynnikiem jest
to, że rzeźba ta już w momencie jej powstania była utożsamiana z głosem sprzeciwu wobec ucisku narodu polskiego
w okresie zaborów, a szczególnie po Powstaniu Styczniowym, który to fakt jak sądzę jest mało znany. Gladiator
posiada też istotne uwarunkowania historyczne, związane
bezpośrednio z Krzeszowicami.

„Dziennik Polski” z 22 stycznia 2013 roku informował obszernie o warszawskich obchodach 150. rocznicy Powstania
Styczniowego przekazując jednocześnie informację, iż były to
pierwsze oficjalne uroczystości upamiętniające ten polski niepodległościowy czyn zbrojny. W tym przypadku Krzeszowice niejako
„wyprzedziły” te obchody. Istnieje także ścisły związek Krzeszowic, rodziny Potockich i właśnie Powstania Styczniowego.
Otóż to Zofia z Branickich Potocka, wdowa po Arturze Potockim zorganizowała w Krzeszowicach szpital dla rannych
powstańców. Powstańczym szpitalem kierował zasłużony krzeszowicki lekarz, doktor Jan Oszacki. Zatem ustawienie Gladiatora na Rynku w Krzeszowicach w przededniu 150. rocznicy
Powstania Styczniowego, przed dawnym domem naczelnika tego
powstania na Krzeszowice, można uznać za działanie słuszne,
jakże mocno wpisujące się w proces dbania o polską tożsamość
narodową. Dodajmy również w tym miejscu i to, że Józef Piłsudski swoim specjalnym rozkazem zobowiązywał wszystkich
żołnierzy, niezależnie od posiadanego stopnia, aby jako pierwsi
oddawali honory powstańcom styczniowym.

Przy okazji umieszczenia nowego napisu można także rozważyć przesunięcie pomnika o kilka metrów w stronę Buzdyganówki w celu powiększenia przestrzeni przed pomnikiem.
Natomiast samo opatrzenie pomnika stosownym napisem
tłumaczonym na języki obce, będzie zgodne z prawdą historyczną, a przyczyniając się do zrozumienia celowości takiego
działania, będzie ważnym etapem budowy świadomości
historycznej mieszkańców Gminy Krzeszowice i odwiedzających ją turystów.

PROJEKT NAPISU NA
COKOLE POMNIKA GLADIATORA
Gladiator, jedno z najwybitniejszych dzieł
Piusa Welońskiego, powstałe w latach
1879-1881 w Rzymie, utożsamiane z głosem protestu przeciw uciskowi narodu polskiego w czasie zaborów. W Krzeszowicach
obecne od końca XIX wieku. Skradzione
z pałacu Potockich w 2001 roku. W grudniu 2012 roku, w przededniu 150. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego, rzeźbę
na zlecenie Burmistrza Krzeszowic Czesława Bartla, wykonał Dobiesław Gała. Ustawiona przed dawnym domem naczelnika
tego powstania na Krzeszowice, Floriana
Buzdygana, przypomina o dążeniach wolnościowych narodu polskiego. Projekt zrealizowano przy współpracy Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie i Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie oraz przy akceptacji rodziny Potockich.

Zbigniew Cyran

Krzeszowice 2019

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Legenda o Siedlcu

Dawno, dawno temu w niewielkiej osadzie, mieszczącej się pod wielką górą, życie
mieszkańców nie było łatwe. Aby utrzymać swoje rodziny musieli bardzo dużo
pracować. Nie było im lekko, ale byli pracowici, życzliwi i przez to szczęśliwi. Niestety kilka kobiet z okolicznych wsi, było bardzo zawistnych. Nienawidziły one
ludzi szczęśliwych. Zbierały się one na wielkiej górze, czyniły uroki, złorzeczyły
szczęśliwym mieszkańcom wioski i rzucały klątwy.
Mieszkańcy zapomnieli kim są, zaczęli się kłócić, utracili spokój. Dopadały ich nieszczęścia, choroby,
a nawet śmierć. Zawistne baby z takiego obrotu sprawy były bardzo zadowolone. Podczas gdy czarownice
rzucały uroki, dwóch ministrantów
Sied i Lec przygotowywało kościół
do nabożeństw. Ich zaklęcia nie
dosięgały. Jak chłopcy zobaczyli
co dzieje się z ich wioską, postanowili wszystko naprawić i przywrócić osadzie spokój. Wymyślili,
że w nocy zakradną się na tę górę
i poczekają na czarownice. Z kościoła zabrali ze sobą dzwonki. Gdy
tylko się pojawiły, Sied i Lec tak
głośno dzwonili dzwonkami z kościoła i odmawiali modlitwy, że moc
wrednych wiedźm zaczęła słabnąć.
Bardzo się tym zdenerwowały
i odeszły w świat i już nigdy nie
zagrażały mieszkańcom wioski.
Ludzie zaczęli budzić się z letargu.

W ich okolice powróciła zgoda,
życzliwość, szczęście i miłość. Na
cześć dzielnych chłopców wieś zyskała nazwę Siedlec a mieszkańcy
żyli długo i szczęśliwie.

vv Maja Kadłuczka
kl. III b - rok szkolny
2018/2019
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku
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Znamy zwycięzców krakowskich eliminacji
konkursu Caffè Vergnano Race to Racer
W niedzielę w krakowskiej kawiarni Tektura Cafe K2O rozegrały
się regionalne eliminacje do konkursu Caffè Vergnano Race to
Racer. Najlepszymi baristami okazali się Szymon Kiełbasa oraz
Liubov Taran. Pod koniec roku wystąpią oni w wielkim finale, który
odbędzie się w Krakowie.
Zawody odbywały się w wyjątkowej formule. Bariści zmierzyli
się w systemie pucharowym.
Uczestnicy eliminacji zostali
zestawieni w pary w wyniku
losowania. Każdy zawodnik
miał za zadanie przygotować
6 w ylosowanych kaw. Jur y
oceniało nie tylko jakość wykonania i technikę pracy, ale
również czystość stanowiska
i sprzętu, uzyskany czas oraz
poprawność w ydania otrzymanych zamówień. Zwycięzcą
został Szymon Kiełbasa, drugie
miejsce zajęła Liubov Taran.

Dwójka najlepszych baristów
eliminacji wywalczyła udział
w ogólnopolsk im f ina le,
w którym nagrodą główną jest
zaproszenie na kurs jazdy sportowej z kierowcą rajdow ym
Michałem Kościuszko oraz
możliwość bezpłatnego wypożyczenia na okres 24 miesięcy
ekspresu Sanremo Cafè Racer
o wartości 50 tys. złotych.

- Ocenia l iśmy m.in. sma k
i aromat kawy, wykonanie latte
art, strukturę piany mlecznej
i organizację stanowiska pracy.
Uczestnicy musieli w ykazać
się nie tylko doskonałą umiejętnością parzenia kawy, ale
również pracą pod presją czasu.
To była naprawdę zacięta rywalizacja – powiedział Piotr
Żurek, sędzia główny kon-

kursu. – Konkurs Race to Racer
to wyjątkowa okazja do sprawdzenia swoich umiejętności baristycznych i zdobycia nowych doświadczeń - dodaje Piotr Żurek.
Kolejne regionalne eliminacje,
podczas których wyłonieni zo-

staną następni finaliści, odbędą
się 19 października we Wrocławiu oraz 31 listopada w Katowicach. Wielki finał w Krakowie
zaplanowany jest na 14 grudnia
2019, podczas Festiwalu Kawy
w Forum Przestrzenie.
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WARTO PRZECZYTAĆ
Marianna Szymarek
„RADOŚĆ RODZENIA”

Opowieści kobiet o porodach to mieszanka
szczęścia, wzruszenia, bólu i lęku. Nie ma znaczenia, czy przebiegały naturalnie czy nie, ze znieczuleniem czy bez. Ważne są zgoda z samą sobą i
otwartość na to, co przynosi życie. Każda z opowieści jest wyjątkowa jak jej bohaterka. Szczera,
pełna emocji, radości i kobiecej siły.

Jako doula Marianna Szymarek od lat wspiera
kobiety przy porodach. Zebrała 15 niepowtarzalnych historii, by pokazać, że to może być
niesamowite, trudne, ale i piękne doświadczenie.
Przygotuj się na wyjątkowe pierwsze spotkanie.

Robert Małecki
„WADA”

„Małecki z każdą kolejną książką wyrasta na
prawdziwego arcymistrza polskiego kryminału.”
Piotr Bratkowski, „Newsweek”
SĄ SPRAWY POGRZEBANE
DAWNO TEMU I ŚWIEŻE ŚLADY
ŚWIADCZĄCE O ZBRODNI.
TYLKO CIAŁA BRAK.

Groźne burze nad Chełmżą i nieznośne
sierpniowe upały. Na leśnej polanie w pobliżu
jeziora komisarz Bernard Gross trafia na pusty, zakrwawiony namiot. Stopniowo odkrywa wokół niego znacznie więcej śladów krwi.
Wszystko wskazuje na brutalną zbrodnię, której ofiarą mogła paść
młoda kobieta. Kłopot w tym, że Gross nie ma żadnego punktu zaczepienia. Brak ciała ofiary, narzędzia zbrodni i sprawcy. Zbyt wiele
niewiadomych i zbyt wiele mylnych tropów, którymi musi podążyć,
by w gęstniejącym mroku odnaleźć przerażającą prawdę. Prawdę,
która odsłoni rodzinną tajemnicę sprzed wielu lat.

Joanna Gawrych-Skrzypczak
„OBEJMIE WSZYSTKO PAMIĘĆ”

Przeszłość skrywa wiele tajemnic. Być może nadszedł już czas, aby je odkryć?
Życie w Miętach upływa w atmosferze pełnej
spokoju – Anna odnalazła szczęście u boku
Łukasza, razem wychowują syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy się popularnością. Aśka układa sobie życie we Włoszech
wraz z ukochanym. Jednak przeszłość nie daje
o sobie zapomnieć i powraca w najmniej spodziewanym momencie.
Łukasz postanawia otworzyć galerię upamiętniającą przedwojenną historię dworku. Poszukiwania śladów dawnych mieszkańców podejmie
się Wiktoria – antykwariuszka, wraz z pomocą Charlesa – brytyjskiego
biznesmena i właściciela kolekcji obrazów. Czy spotkanie tej dwójki coś
zmieni? Jakie tajemnice kryją w sobie dawne zdjęcia odnalezione przez
przypadek i kim jest adresat anonimowych listów, które od niedawna
otrzymują mieszkańcy Mięt? Czy niespodziewany powrót przyjaciółki Anny z Włoch oznacza, że po raz kolejny źle ulokowała uczucia? A
może przewrotny los szykuje dla niej niespodziankę? Najpiękniejsze
chwile to te, które się jeszcze nie wydarzyły…

Sylwia Trojanowska
„POWROTY I WSPOMNIENIA”

Odkrywanie rodzinnej historii to dla Magdaleny fascynujące, ale i bolesne wyzwanie. Chociaż Ludwik opowiada jej o swojej wstrząsającej
przeszłości, uczuciach, miłości i nadziejach,
kobiecie wciąż wydaje się, że dziadek nie zawsze
jest z nią szczery. Czy tajemnicza złota broszka i
stary notes okażą się kluczem do prawdy?
Magdalena chce poświęcić dziadkowi jak najwięcej czasu, zanim będą musieli się pożegnać.
W ich rozmowach nie brakuje emocji i poruszających wyznań. Powroty i wspomnienia to próba ostatecznego rozliczenia z przeszłością, której nie można zapomnieć, ale trzeba wybaczyć.
Ta opowieść ściska za serce. Skrywane tajemnice,
wielkie emocje, zaskakująca fabuła. Polecam!
Gabriela Gargaś

UWAGA! AKCJA ZAKRĘTKOWA!
Krzyszowicka Biblioteka zbiera plastikowe
nakrętki, korki dla Mikołaja Banaszaka, który
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.
Można wrzucać u nas nakrętki lub przynosić
pełne worki z korkami.
Kontakt do Mamy Mikołaja: 509 559 364.
Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj!
MGBP w Krzeszowicach

Danka Braun : Gdzie jest Olga?

Remigiusz Mróz : Listy zza grobu

Życie Mirka Filera zmieniło się diametralnie.
Musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości
i sprostać zadaniu ojca, a samotne wychowywanie pięcioletniej córki do najłatwiejszych
nie należy. Tymczasem w tajemniczych okolicznościach ginie przyjaciel rodziny Filerów
Roman Głowacki, a jego żona Olga znika bez
śladu. Pozostaje tylko jedno pytanie! Gdzie
jest Olga?

Największe tajemnice drzemią w małych miasteczkach. Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja
Burzyńska wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu
i zlecając coroczną wysyłkę tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja
traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję
– aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno…

Alex Rogoziński : Raz, dwa, trzy… giniesz ty!
Bartek jest aktorem, który właśnie wywalczył
sobie pierwszą większą rolę w superprodukcji.
Agnieszka ma szansę dostać pracę w popularnym piśmie o show-biznesie, w którym
pracuje już jej przyjaciółka Oliwka. Obie dostają
zadanie napisania reportażu z planu filmowego.
Zamiast ekscytujących plotek znajdują tam
jednak... nieboszczyka. I nie ma wątpliwości,
że rozstał się on z życiem wbrew własnej woli.

Katarzyna Dowbor : Apetyt na życie
Poznaj fascynującą opowieść dojrzałej kobiety
o cieple domowego ogniska, przeciwnościach
losu oraz poszukiwaniu szczęścia i miłości. Opowieść, w której każde pokolenie kobiet znajdzie
coś dla siebie. Katarzyna Dowbor, ikona polskiej
telewizji, otwiera przed czytelniczkami drzwi
do swojej prywatnej posiadłości. Oprowadza
nas po zakamarkach swojego życia, jednocześnie dzieląc się sprawdzonymi poradami
i patentami, dzięki którym będziemy mogły
z uśmiechem na ustach celebrować każdy dzień.

Magda Stachula : Oszukana

Nela : Nela i kierunek Antarktyda

Lena jest młoda, ładna i wraz ze starszym od
siebie Nikodemem wiedzie szczęśliwe życie
w pięknym domu nad urokliwym jeziorem.
Może para nieczęsto opuszcza posesję, ale
właściwie nie ma takiej potrzeby, w końcu
Nikodem to zaradny biznesmen i obojgu niczego do szczęścia nie brakuje. Brzmi wręcz
idyllicznie, nieprawda? Problem w tym, że tylko
tak nam się wydaje …

Tym razem wybierzemy się w wyjątkową
podróż do niesamowitego miejsca. Znajduje
się na samym dole kuli ziemskiej i żyją tam pingwiny. To Antarktyda! Dotrzemy na miejsce lodołamaczem przez straszliwą Cieśninę Drake’a!
Weźmiemy ze sobą sprzęt nurkowy do zanurzania się w bardzo zimnej wodzie i poszukamy
jednych z najniebezpieczniejszych drapieżników Antarktydy, czyli lampartów morskich.
Odwiedzimy kolonię pingwinów i spotkamy
słonie morskie.

Gill Paul : Sekret Tatiany

Łukasz Wierzbicki : Afryka Kazika

Historia powieści toczy się dwuliniowo – raz
w Nowym Jorku roku 2016, aby następnie przenieść się do XX-wiecznej Rosji za panowania
cara Mikołaja. Tu dane jest czytelnikowi poznać
Dymitra, pradziadka bohaterki książki, Kitty,
i odkrywać jego losy oraz historię niesamowitego uczucia, jakie połączyło go z księżną
Tatianą Romanową. Czy Kitty odkryje cały
sekret tej miłości?

Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie
reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach
trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na
rowerze. Barwne spotkania z mieszkańcami
Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę,
pozwolą poznać młodemu czytelnikowi tego
niezwykłego podróżnika.

Wakacyjne podróże po literaturze
w filipowickiej bibliotece…
Dobiegły końca „Wakacyjne podróże po
literaturze” - cykl letnich zajęć literacko artystycznych dla najmłodszych użytkowników Biblioteki Publicznej w Filipowicach.
Głównym celem naszych wakacyjnych
warsztatów była dobra zabawa z książką,
rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni.
Podczas kilku wakacyjnych
tygodni, dzieci uczestniczyły
w zorganizowanych dwugodzinnych zajęciach. Każdy
tydzień posiadał temat przewodni, do którego dobrana
była literatura oraz inne formy
proponowane w czasie zajęć.

W trakcie zajęć literackich
dzieci poznały świat pełen
prz ygód, t y t u łowej bohaterki powieści Roalda Dahla,
Matyldy. Obejrzały również
ek r a n i z ac j ę f i l mow ą p o d
t ym samym t y t ułem. By ło
głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima pt. „ Rzepka”
jak również jego inscenizacja.
Ogromne zainteresowanie
wzbudził zaprezentowany te-

atrzyk Kamishibai z bajk ą
o Czerwonym Kapturku.

Nie zabrak ło tak że warsztatów plastycznych, gier planszowych, plenerowych zabaw
ruchowych z Chustą Klanza
na placu koło biblioteki i wielu
zabaw, na które pomysły przychodzą w trakcie zajęć.
Spotkania wakacyjne w naszej
bibliotece były bardzo zróżnicowane, wszystkie dzieci
spędziły ten czas kreatywnie
i miały okazję pokazać wiele
swoich talentów.
Dziękujemy Wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok.
vv Ewa Lis

Pracownik biblioteki,
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CZY CIERPISZ Z POWODU WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA?
Problem wrastających paznokci jest bardzo powszechny. Ból i dyskomfort wywołany przez wrastający paznokieć
utrudnia noszenie butów, chodzenie i może prowadzić do groźnych powikłań. Zrywanie płytki paznokciowej nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ noworosnący paznokieć zaczyna ponownie wrastać. Dlatego zanim
sytuacja stanie się poważna należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
Co zrobić w przypadku
wstającego paznokcia?

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Można zastosować metodę VHO Osthold
Perfect, która działa szybko i łagodnie. Zakładanie klamry na wrastający paznokieć (nawet w
przypadku zapalenia wału okołopaznokciowego)
jest prawie bezbolesne.

Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Jakie są zalety klamer
VHO-Osthold-Spange Perfect?
• Natychmiastowe ustanie bólu

tel. 668-990-679

• Uniknięcie bolesnych operacji
- ważna zaleta nie tylko dla diabetyków
• Nie przeszkadzają podczas chodzenia

PROMOCJA
Dla wszystkich
czytelników gazety
na hasło „GWAREK”
specjalistyczne
kosmetyki do pielęgnacji
stóp w promocyjnych
cenach. Promocja trwa
do wyczerpania
zapasów.

www.instytutelf.pl

• Nie ograniczają sprawności ruchowej,
nie trzeba rezygnować np. z ulubionego sportu,
nie wymagają zwolnienia lekarskiego z pracy

Kiedy zakładane są klamry
VHO-Osthold-Spange Perfect?
• Profilaktycznie, w przypadku łagodnego wrastania paznokcia
• W ciężkich przypadkach zapobiegają one operacji

Jak działa klamra VHO-Osthold-Spange Perfect?
System składa się z klamry z haczykiem oraz łącznika. Oba
elementy wykonane są z cienkiego drutu ze stali chirurgicznej.
Pierwszy haczyk klamry zostaje zaczepiony o mniej uszkodzoną
lub nieuszkodzoną stronę paznokcia, zamocowany i odpowiednio
docięty. Drugi haczyk zostaje zaczepiony i przymocowany po
przeciwnej stronie paznokcia. Dzięki znajdującym się na środku
klamry uchwytom możliwa jest dalsza korekta.
Następnie zostaje umieszczony łącznik, a środki haczyków zostają
skręcone. Dzięki temu zostają trwale połączone ze sobą 3 części
klamry VHO. Powstająca przy tej okazji siła odciągająca unosi boki
paznokcia z obszaru rany, dzięki czemu nacisk, a co za tym idzie
również ból zmniejsza się w mgnieniu oka. Pozostała część drutu
(od klamry i łącznika) zostaje obcięta i pokryta masą akrylową,
która chroni m.in. rajstopy.

Klamry VHO-Osthold-Spange Perfect pomagają:
• Szybko
• Łatwo
• Delikatnie
Wrastający paznokieć daje wiele nieprzyjemnych i charakterystycznych objawów: zaczerwienienie, obrzęk i ból. Postępowanie
z wrastającym paznokciem zależy od lokalizacji przypadłości
i zaawansowania stanu zapalnego. Często wystarczający jest
profesjonalny pedicure, czyli odpowiednie opiłowanie i wycięcie wrastającego paznokcia. W stanach łagodnych możemy
zastosować różne metody, ale przy silnym wrastaniu, w stanach
nawracających najbardziej skuteczne są klamry drutowe.
Klamry VHO Osthold-Spange Perfect
mogą zakładać tylko wyszkoleni specjaliści.
Uwaga! we wrześniu zniżki przy założeniu pierwszej klamry!
Zapraszamy do Instytutu Urody Elf

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Dress code w pracy – przekleństwo czy zbawienie?
Dla jednych ograniczenie, dla innych wygoda. Dress code w pracy budzi różne emocje, jednak ujednolicony, formalny ubiór pracowników pozostaje
w oczach wielu oznaką profesjonalizmu firmy i szacunku – do klientów, ale też do współpracowników. Czy tego chcemy czy nie, ocenianie innych przez
pryzmat wyglądu (słynne pierwsze wrażenie!), to cecha ludzkiego umysłu. Zamiast się przeciw temu buntować, lepiej jest tę wiedzę wykorzystać.
Stosując się do obowiązującego w miejscu pracy
dress code’u, pokazujemy, że potrafimy się odnaleźć w danym środowisku i jesteśmy wizytówką firmy. Oczywiście, jeśli pracujemy na basenie czy w redakcji modowego czasopisma albo
miejscu, w którym pracownicy są na tyle blisko,
że możemy się czuć wśród nich jak w domu,
obowiązują specyficzne zasady dress code’u albo
nawet ich brak.

Jednak niezależnie od miejsca i specyf iki
naszej pracy istnieje kilka uniwersalnych, „bezpiecznych” propozycji, które zawsze będą się
dobrze prezentować. Warto o nich pamiętać
szczególnie w pierwszych dniach nowej pracy,
kiedy to nie jesteśmy pewni w co się ubrać, by
czuć się komfortowo na tle pozostałych pracowników. – W miejscu pracy dobrze jest stawiać
na fasony, które nie odsłaniają zbyt wiele ciała
(spódnice, sukienki do kolan i dłuższe, długie
spodnie, nie odsłaniające zbyt wiele biustu
dekolty oraz ubrania z rękawami – krótkimi,
długimi i 3/4). Warto postawić na stonowane
kolory – biel, beż, brąz, szarość, czerń, granat,
zieleń, czerwień – to najbezpieczniejszy wybór.
Kojarzone z elegancją wzory to zaś kratka, prążki, ale też groszki
i grochy – wylicza stylistka KiK.

Tyle teorii, a jak to przełożyć na praktykę? Wbrew pozorom to
całkiem proste. Wybierając ubrania do pracy pod kątem wspomnianych zasad dotyczących fasonów, kolorystyki i wzorów,
możemy bardzo łatwo zbudować wiele różnych stylizacji.
Wyjątkowo: spódnice

Przykład? Czarna spódnica do kolan, którą można zestawić zarówno z golfem, jak i bluzką z żabotem czy koszulą lub dopasowaną
podkoszulką i marynarką, może mieć np. wykończenie w postaci
falbany lub dodatek w formie błyszczących guzików. To detal, który
sprawia, że niesamowicie uniwersalny element garderoby jest równocześnie tym wyróżniającym się.
Wygodnie: Koszule i legginsy

W pracy, która wymaga dużo ruchu (panie nauczycielki i sprzedawczynie na pewno wiedzą, o co chodzi) lub przeciwnie – dłu-

giego siedzenia za biurkiem, wygoda to kluczowa sprawa. – Marzy
nam się noszenie legginsów do pracy? Jest na to sposób. Długa,
całkowicie zasłaniająca pośladki koszula, a do tego eleganckie dodatki w postaci paska podkreślającego talię, dyskretnego zegarka
i buty zasłaniające palce oraz pięty (skórzane baletki, oksfordki,
mokasyny, botki czy czółenka), a w chłodniejsze dni również marynarka lub długi kardigan to bardzo komfortowa, a przy tym
schludna stylizacja, która sprawdzi się w wielu miejscach pracy –
proponuje ekspertka KiK.
Sprytnie: Sukienki

To wersja zdecydowanie „casual”, ale taką może też być… elegancka
sukienka. – Te o kopertowym kroju to wręcz idealny wybór – są
kobiece, ale nie wulgarne, a do tego wystarczy zmienić dodatki,
by z oficjalnego ubioru zamieniły się w strój na randkę czy wieczorny wypad z przyjaciółkami. W ciągu dnia można je zestawić
z żakietem lub rozpinanym swetrem oraz baletkami, a wieczorem

narzucić na ramiona ramoneskę i wskoczyć w szpilki lub buty na
koturnie – podpowiada stylistka KiK.
Dress code w pracy niejedno ma imię – w końcu inaczej ubierze się
pracownik banku, a inaczej agencji reklamowej. Jednak nawet jeśli
nie jest sztywno określony, ma za zadanie pomóc nam w komponowaniu stylizacji. Warto spojrzeć na niego nie jak na wytyczne, ale
raczej na wskazówki, które pozwolą nam wyglądać właściwie na
danym stanowisku, zachowując przy tym nasz charakter i modowe
upodobania. A jeśli rano mamy wątpliwości co do własnego wyglądu, to zastanówmy się, czy gdybyśmy byli swoim własnym współpracownikiem, partnerem biznesowym lub klientem to czy chcielibyśmy mieć po drugiej stronie samego siebie... oby odpowiedź
zawsze była twierdząca!
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Moja kultura, twoja kultura, nasza kultura
To tytuł projektu Erasmus+ w które zaangażowane są przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Woli Filipowskiej. Od 1 września 2018
roku -Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli Filipowskiej realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ „My culture, your culture, our
culture”, którego celem jest wzmocnienie więzi narodowościowej, uwrażliwienie na kulturę własną i innych, nauka tolerancji i akceptacji
innych poprzez zapoznanie się z zwyczajami i tradycjami krajów partnerskich.
Erasmus + Akcja KA2 Partnerskie projekty szkół to współpraca
dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która
skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się
od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego
wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą wychowankowie i kadra nauczycielska
z różnych państw członkowskich. Współtwórczynią projektu ze
strony polskiej jest pani Edyta Tworek-Gągolska, która również
koordynuje jego realizację w przedszkolu. Zakończenie projektu
zaplanowano na sierpień 2020 roku. Właśnie minął rok jego realizacji. Rok ten pełen był wyzwań, dodatkowych aktywności,
działań i doświadczeń.

Głównym założeniem projektu “My culture, your culture, our
culture” jest poznanie kultur i zwyczajów innych krajów partnerskich, pobudzenie i wzmocnienie przynależności narodowej
u dzieci w wieku 3-7 lat. W tym celu zawiązana została współpraca
z czterema krajami unijnymi: Grecją, Włochami, Litwą i Portugalią.
Pięć przedszkoli reprezentujących projekt to ponad 500 przedszkolaków z Europy pracujących wspólnie nad jednym ważnym
zadaniem. Podczas programu uczestnicy projektu poznają się nawzajem, uczą się elementów kultury i tradycji, dostrzegają różnice
i podobieństwa zwyczajowe. Wychowankowie wymienionych placówek europejskich dzielą się swoimi pomysłami i efektami działań
mających na celu krzewienie własnej kultury, zapoznawanie z nią
i porównywanie jej kulturą krajów partnerskim. Owe poznawanie
odbywa się w sposób dostosowany do dziecięcych możliwości: poprzez uczestnictwo w licznych działaniach i doświadczeniach,
komunikację z rówieśnikami za pośrednictwem komunikatora
Skype, prezentację i oglądanie piosenek, zabaw, wytworów pracy
przesyłanych droga elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną,
degustację tradycyjnych słodyczy i dań partnerskich krajów,uczestniczenie w licznych małych wydarzeniach kulturowych organizowanych na terenie przedszkola.
Projekt, oprócz realizacji treści kulturowych, ma na celu również
wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami. Zostały w nim
uwzględnione zatem wizyty koordynatorów z poszczególnych
krajów, szkolenia i warsztaty związane z treściami projektowymi,
zapoznanie się z systemem edukacyjnym panującym w państwach
członkowskich i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
z języka angielskiego. Nauczyciele przedszkola mieli możliwość

zatem uczestniczenia w dwóch wyjazdach szkoleniowych, które
miały miejsce w Grecji 9.12.2018 - 16.12.2018) oraz na Litwie
w terminie 23.06.2019 do 30.06.2019r.
Podczas takich wizyt nauczyciele z krajów partnerskich z Grecji,
Włoch, Polski Litwy i Portugalii dzielą się dobrymi praktykami
i poznają obce kultury poprzez taniec, gry, język, piosenki, uroczystości narodowe i regionalne, zwyczaje i tradycje. Nauczyciele
doskonalą swoje umiejętności językowe, zdobywają doświadczenie
w monitorowaniu działań innych europejskich instytucji oświatowych i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie różnych
kompetencji: poznawczych, społecznych i artystycznych.

W ciągu minionego okresu zrealizowano liczne zadania z dziećmi,
które wymagały zmiany organizacji pracy dydaktycznej i poszerzenie treści edukacyjnych o elementy kulturowe. Zaplanowano
wyjścia i wycieczki do muzeów, biblioteki, ośrodków kulturowych,
gdzie odbywały się zajęcia edukacyjne przybliżające historię, kulturę
i tradycje naszych przodków. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach
konferencyjnych z rówieśnikami, podczas których prezentowano narodowe tańce i piosenki, wymieniano wzajemnie życzenia z różnych
okazji wynikających z tradycji. Projekt to nie tylko nauka tolerancji i akceptacji siebie nawzajem, to również nauka o własnych
przodkach, tradycjach i zwyczajach. To przede wszystkim wymiana
doświadczeń, weryfikacja metod pracy, nauka od siebie nawzajem,
wymiana spostrzeżenia i rozwiązań edukacyjnych.
vv E.T.G.

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska
1000 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Wola Filipowska
1250 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Tenczynek
550 m²
• Tenczynek
500 m²
• Tenczynek
1000 m²
• Tenczynek
3000 m²
• Tenczynek
1360 m²
• Tenczynek
1793 m²
• Tenczynek
2442 m²
• Tenczynek
2700 m²
• Paczółtowice
4000 m²
• Paczółtowice
1000 m²
• Paczółtowice
1100 m²
• Paczółtowice
750 m²
• Paczółtowice
1200 m²
• Tenczynek
1100 m²
• Tenczynek
2200 m²
• Krzeszowice
1,08 ha
• Krzeszowice
Os. Żbik
5500 m²
• Krzeszowice
900 m2
• Krzeszowice
1000 m2
• Krzeszowice
1100 m2
• Nowa Góra
1400 m²
• Żary
1502 m²
• Sanka
2100 m²

120 000 zł
156 000 zł
150 000 zł
156 000 zł
55 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
240 000 zł
125 000 zł
150 000 zł
195 000 zł
265 000 zł
310 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
170 000 zł
340 000 zł
450 000 zł
395 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
100 000 zł
90 000 zł
165 000 zł
240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice
6,37 ha
• Będkowice
3727 m²

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

35 000 zł
20 000 zł
100 000 zł
15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE KOMERCJA
• Rudno
2500 m²
200 000 zł
• Rudno
1600 m²
128 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany
1200 m²
DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.
F-RA VAT
• Zalas DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka 18 arów
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79

60 000 zł

320 000 zł
180 000 zł
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

1 719 900 zł
550 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,
GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW.
Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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ŚWIĘTO NIELEPIC
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Święto Nielepic rozpoczęliśmy 14 sierpnia od rozegrania turnieju piłki siatkowej. W rywalizacji udział wzięły trzy zespoły. Kapitanem zwycięskiej
drużyny była Karolina Baster. 15 sierpnia o godz. 10:00 wystartował VI – Nielepicki mini maraton. Na starcie wraz z innymi zawodnikami stanął wielokrotny mistrz Polski w biegach górskich mieszkaniec Nielepic Krzysztof Bodurka i to On z czasem 14:00:88 pierwszy minął linie mety. Krzysiek już
przed startem zaznaczył, że biegnie rekreacyjnie i poprosił, aby nie uwzględniać go w końcowym rankingu. Tak więc końcowa klasyfikacja wygląda
następująco: w kategorii kobiet I miejsce zajęła Anna Hruby, II- Marcelina Stryjak, III – Agnieszka Kozioł, w kategorii mężczyzn I miejsce zajął Wojciech
Gurgul, II – Mirosław Potoczny, III – Dariusz Liszka.
Najmłodszym zawodnikiem był 9 letni Szymon Gądek z Nielepic, a najstarszym Józef Pietruszka z Rudawy. W tym miejscu należy przypomnieć, że pomysłodawcą organizacji mini maratonu był Maciej Kubin
i to On wraz z żoną w dalszym ciągu zajmuje się jego organizacją.

Nasze święto swą obecnością uświetniła Akademia Piłkarska Rudawa
i Świt Krzeszowice. O godz. 12:00 rozpoczął się mecz pomiędzy drużynami Akademii Piłkarskiej, a Świtem Krzeszowice. Miło było patrzeć na zmagania tych młodych piłkarzy. Bardzo dziękuję trenerowi
Mateuszowi Śliwińskiemu za przygotowanie turnieju, a piłkarzom
życzymy, aby to Oni w najbliższej przyszłości decydowali o sile Polskiej reprezentacji :) .

W trakcie zabawy tanecznej
przeprowadzony został konkurs
na „Najlepszego Tancerza 2019
roku”. Głosami jury do finału
weszły dwie pary: Elżbieta
i Zbyszek oraz Marcelina
i Kuba. O wyborze najlepszej
pary zdecydowali mieszkańcy,
którzy przy rytmie piosenki
„Jedzie pociąg z daleka” przyłączali się do pociągu na który
tworzyły poszczególne pary.
Minimalnie dłuższy pociąg
był Marceliny i Kuby i to Oni
zdobyli ten zaszczytny tytuł.

W niedzielne popołudnie odbyły się mistrzostwa Nielepic w tenisie
stołowym jak również badmintonie. Na najmłodszych czekał specjalnie przygotowany tor przeszkód przez opiekuna świetlicy sportowej
Krzysztofa Bodurkę. O godz. 14:00 rozpoczął się mecz piłkarski o mistrzostwo Nielepic. Pomimo zaciętej walki po końcowym gwizdku nie Na festynie obecni byli przedpoznaliśmy mistrza, mecz zakończył się hokejowym wynikiem 13:13. stawiciele Krakowskiego TowaKonieczny jest dodatkowy mecz, który mamy nadzieję wyłoni mistrza :) . rzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy zbierali artykuły niezbędne
potrzebującym zwierzętom. Na uwagę zasługuje postawa Milenki
W godzinach popołudniowych dla najmłodszych odbyły się animacje dla
Rataj, która sprzedawała ręcznie robioną lemioniadę. Cały dochód
dzieci. Odbyły się również gry i zabawy dla dzieci przeprowadzone przez
z jej sprzedaży przeznaczyła na KTOZ.
grupę Dziejawa. Każdy mógł postrzelać z łuku czy sprawdzić swe siły
w rzucaniu „dzidą” do celu. Miłośnicy koni dzięki uprzejmości stadniny Nielepickie Święto jest inne od wszystkich, być może nie występują u nas
wielkie gwiazdy, ale pokazujemy, że razem bez dużych nakładów finankoni Huculskich w Nielepicach mogli bezpłatnie pojeździć konno.
sowych możemy fajnie się bawić. I najważniejsze takiej frekwencji jak
Po zakończeniu wszystkich zawodów sportowych Przewodniczący
w Nielepicach może nam pozazdrościć nie jeden organizator pikników.
Rady Gminy Zabierzów Pan Henryk Krawczyk wraz z Sekretarzem
Na zakończenie dziękuję naszym sponsorom: Pani Monice Gwizdała,
Gminy Panem Bartoszem Barańskim i sołtysem Nielepic wręczyli
Panu Andrzejowi Piotrowskiemu, Panu Stanisławowi Grzegorczykowi.
zwycięzcom puchary i medale.
Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Zabierzów Panu Henrykowi
Tradycyjnie już przywitaliśmy nowych mieszkańców, jak też dzieci które
Krawczykowi, Dyrektorowi SCKiPGZ Pani Aleksandrze Małek, Panu
urodziły się w ostatnim roku. Wszyscy dostali pamiątkowe koszulki.
Marianowi Mikołajewiczowi właścicielowi stadniny Koni Huculskich
Nie zapomnieliśmy o naszych sponsorach jak też tym, którzy nam pow Nielepicach, OSP Nielepice, Akademii Piłkarskiej Rudawa, Klubowi
magają. Koszulkę z napisem „Przyjaciel Nielepic” wręczyliśmy pani
Seniora z Nielepic,Pani Elżbiecie Stryjak, Pani Agnieszczce Kozioł,
Renacie Jaśkowiec- Mazoń i panu Włodzimierzowi Mazoń.
Pani Katarzynie Zając Pani Justynie Dam, pani Klaudii Dam oraz
Kolejnym punktem naszego święta był wybór Super Chłopa. Konkurs Krzysztofowi Bodurce. Pomysłodawcą organizacji mini maratonu był
składał się z kilku konkurencji takich jak: picie piwa na czas, rzut dzidą Pan Maciej Kubin, On wraz z żoną Urszulą zajęli się organizacją biegu.
do celu, cięcie drewna piłą „moja-twoja” oraz wbijaniem gwoździa do
vv Stanisław Dam
deski nietypowym młotkiem. Po zaciętej rywalizacji konkurs drugi raz
Sołtys Nielepic
z rzędu wygrał Paweł Kozioł.
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SZAKSZUKA W MOIM
WYKONANIU, ŚNIADANIOWY HIT
Szakszuka to śniadaniowy hit u nas w domu. Czemu ją
tak nazwałam? Bo to moja domowa wersja. Nie jadłam tej oryginalnej
w Tunezji czy Izraelu...
Szakszuka
(porcja na 1,
maks 2 osoby):
• 2 jajka
• 1 papryka czerwona
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 2 pomidory lima
• 1/2 łyżeczki
mielonego kuminu
• sól, pieprz do smaku
• 1 łyżka oleju
• świeża kolendra, mięta

DZIEŃ OTWARTY W CHRZANOWIE • 26 WRZEŚNIA
Poznaj nowości! Tylko w tym dniu bezpłatne porady
dietetka połączone z analizą składu ciała!

• bezpłatene pomiary składu ciała - poznaj wiek metaboliczny
i zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie
• bezpłatne konsultacje z dietetykiem
• degustacje dietetycznych produktów
• czasopismo Peso Perfecto z przepisami GRATIS!

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606


www.stomatologia.ubf.pl

Cebulę obrałam i pokroiłam
w piórka. Czosnek obrałam,
p ok roi ła m w pa sk i. Paprykę i pomidory pokroiłam
w większą kostkę.
Na patelni rozgrzałam olej
i przełożyłam na niego cebulę
i czosnek, chwilę podsmażyłam, po chwili dodałam
paprykę oraz 1/2 szklanki
wody. Całość przykr yłam
i pozwoliłam się warzywom
lek ko poddusić, żeby papryka w finale była miększa.
Doda ła m pok rojone pomidory, przykryłam i dusiłam jeszcze około 3 minut,
dodałam kumin, pieprz i sól.
Całość wymieszałam i sprawdziłam czy jest ok smakowo.
W warzywach zrobiłam łyżką

miejsce i tam wbiłam jajka,
lekko doprawiłam je z góry
solą i pieprzem i przykryłam
pokrywką.
Liście kolendry oraz mięty
posiekałam i gdy białka jajek

się ścięły, posypałam całość
ziołami. I gotowe!
Do tego podany był placek
z ciasta pizzowego.
Smacznego!

Ulla Pałka

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

MAGNETISTA - ELIKSIR UWODZENIA
Przedstawiam Wam najnowszą wodę perfumowaną Oriflame MAGNETISTĘ. Zapach stworzony
przez dwie mistrzynie perfumiarstwa: Emilie
Coppermann i Alienor Massenet. Kluczowy
składnik zapachu to akord kwiatu marakui, słynący ze swoich właściwości pobudzających zmysły.
Klinicznie udowodnione, że zapach MAGNETISTA
przyciąga uwagę mężczyzn, a kobieta w ich
oczach staje się bardziej atrakcyjna.
MAGNETISTA otwiera zroszone świeżością
poranka nuty: neroli, różowego pieprzu i czarnej porzeczki. Następnie
pełną mocą rozbrzmiewa kwiat marakui i stopniowo oddaje się w objęcia
drzewa sandałowego i piżma.
TYLKO do 14 października w naszych biurach
możesz poznać zapach i zdobyć zniżkę 20 zł na zakup :)
Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Przygotuj się na nowy początek z sezonem katalogowym IKEA 2020

IKEA w sezonie katalogowym 2020 udowadnia, że każdy dzień może być nowym początkiem i nawet drobne produkty wyposażenia domu mogą nam
się odwdzięczyć większym komfortem codziennego życia! W katalogu, który dostępny jest od 23 sierpnia, uwagę skierowano na zdrowy i komfortowy
sen, a Klientów zachęca się do zachowania równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Po raz pierwszy szwedzka firma postawiła też na inną formę
dystrybucji. Papierowe katalogi nie trafią do skrzynek. Będzie można je zamówić poprzez stronę internetową i odebrać w sklepie IKEA Kraków lub
saloniku Kolportera.
Dołącz do rewolucji w spaniu!

W najnowszym Katalogu IKEA już na okładce zachęca, żeby
się dobrze i wygodnie wyspać. Chwila relaksu oraz zdrowy sen
to recepta na utrzymanie pozytywnego nastawienia na co dzień.
Pozwólmy sobie na długi, komfortowy wypoczynek oraz poranne
wylegiwanie się w łóżku, bez poczucia winy.

Nowy sezon jest również pełen nasyconych barw, trendów i geometrycznych wzorów. Katalog 2020 to prawie 300 kolorowych
stron pełnych atrakcyjnych dodatków, gotowych rozwiązań oraz
praktycznych porad dotyczących wyposażenia domu. Można
znaleźć w nim wiele inspiracji oraz podpowiedzi zestawień stylistycznych do domu, a także wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach. Na przykład widoczną na okładce pościel
KUNGSBLOMMA, która została wykonana z materiałów przyjaznych środowisku, czyli lyocellu – włókna celulozowego i bawełny
ze zrównoważonych upraw, bez użycia rozjaśniaczy optycznych.
Chcąc obudzić się w dobrym humorze, możemy wprowadzić
muzykę do porannej rutyny. Pomoże w tym seria nowych głośników SYMFONISK – świetnie brzmiące i wyglądające dodatki
spełniające podwójną funkcję: lampy lub półki! Po co nam taki
element w sypialni? Bo dzięki niemu możemy budzić się i zasypiać
przy dźwiękach ulubionej muzyki!
Do biegu, gotowi, spać!

- Na początku nowego sezonu katalogowego IKEA skupia się
wciąż na komfortowej sypialni. Stawiamy na dopasowanie naszej
oferty do indywidualnych upodobań, stylu życia, sytuacji życiowej i budżetu. Po co mi ta poduszka? Bo może być lepiej dopasowana do ulubionej pozycji snu i odwdzięczy się piękniejszym
porankiem, a grubsze zasłony wytłumią hałas i światło z ulicy.
W ogóle, przez cały katalogowy rok 2020 chcemy podpowiadać
Polakom jak produkty IKEA mogą im się odwdzięczyć w codziennym życiu, by stale wpływać na poprawę jego jakości – podkreśla Katarzyna Piwowarczyk, Dyrektorka ds. Marketingu IKEA
Retail w Polsce.
Największy na świecie
eksperyment w projektowaniu wnętrz

By być jeszcze bliżej swoich Klientów w różnych częściach świata,
IKEA zaprosiła grupę projektantów z kilku wybranych krajów,
którzy mieli za zadanie zaprojektować wnętrze najbardziej pa-

sujące do specyfiki ich rynku i potrzeb jego mieszkańców. Do
eksperymentu o nazwie Lab Home dołączyli projektanci IKEA
z Hiszpanii, Chin, Niemiec, USA oraz Polski – reprezentowanej
przez Katarzynę Jaros–Puzio oraz Katarzynę Kosibę-Seweryn.
Punktem wyjścia dla wszystkich było mieszkanie o tym samym
układzie pomieszczeń oraz taka sama rodzina, która miałaby
w nim zamieszkać.
- Cieszymy się, że Polska dołączyła do tak niezwykłego projektu.
Chcieliśmy pokazać pomieszczenia „skrojone na miarę” i dostosowane do stylu życia Polaków. Lab Home to nie tylko eksperyment, ale próba stworzenia domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i preferencji mieszkańców – dodaje Katarzyna
Jaros-Puzio, Dekoratorka i Projektantka IKEA Retail w Polsce.

W tym roku Katalog sam nie przyjdzie do domu!

Nowy Katalog IKEA 2020 to również nowa forma dystrybucji.
Obecnie IKEA testuje różne rozwiązania dotyczące jego dostarczania na poszczególnych rynkach na świecie, aby jak najlepiej
odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Klientów. W Polsce nowy
Katalog w wersji papierowej jest dostępny na zamówienie, w tym
roku nie ma prowadzonej dystrybucji bezpośrednio do domów
Klientów. Klubowicze IKEA Family mogą bezpłatnie zamówić
swój egzemplarz na stronie IKEA.pl/nowyKatalog i odebrać go
w wybranym saloniku Kolportera lub sklepie IKEA. Wersja cyfrowa nowego Katalogu, identyczna z papierową, dostępna jest
dla wszystkich na IKEA.pl/katalog.

Więcej informacji o eksperymencie Lab Home można znaleźć
w poniższym filmie: https://youtu.be/CEW1W1N4z2M

Jesienne aktywności rodzinne.
Kilka gadżetów, które pomogą utrzymać formę
Latem aktywność fizyczna przychodzi dużo łatwiej. Wolny czas staramy się spędzać na zewnątrz, co sprzyja ruszaniu się – czy
to nad jeziorem lub morzem, we własnym ogrodzie, na działce albo „na mieście”. Pływanie, długie spacery, gra we frisbee czy
badmintona to najpopularniejsze letnie aktywności. O ile jesienią pogoda już tak nie rozpieszcza, warto zmobilizować się do tego,
by nie odpuszczać ruchu. Tylko jak to zrobić? Z kilkoma „pomocnikami”.
Podstawa: odpowiedni strój. Na zewnątrz…

Podstawą jest oczywiście odpowiedni strój. Kiedy robi się chłodniej,
krótkie szorty i koszulka mogą nie wystarczyć, jeśli zamierzamy
spędzać czas na zewnątrz. – Wygodna, dobrze dopasowana sportowa
bluza, długie legginsy lub nieco szersze spodnie dresowe i oczywiście
buty to baza, którą możemy wykorzystać w zasadzie w przypadku
każdej aktywności – może to być rodzinne bieganie, szybkie chodzenie, nordic walking, ale też jazda na rowerze czy po prostu aktywna zabawa z dziećmi w parku albo na miejskiej siłowni – mówi
ekspertka marki KiK.
… i w domu

Oczywiście nawet najpiękniejsza bluza czy legginsy nie pomogą nam
się zmobilizować do wyjścia z domu, kiedy za oknem plucha. Zamiast
tego na podłodze w salonie możemy więc rozłożyć matę, bluzę zamienić
na sportowy stanik, włączyć ulubiony serial, muzykę albo filmik instruktażowy i pogimnastykować się 20-40 minut. Czy postawimy na
skomplikowane asany z jogi czy „szkolne” pajacyki – to już rzecz gustu.
Najlepsze będzie to, co sprawia nam największą przyjemność. Warto
też zaprosić na trening dzieci czy partnera – jest ogromna szansa, że
następnym razem to oni będą „wyciągać” nas na matę. Dodatkowa
motywacja i mobilizacja ze strony domowników są nieocenione, kiedy
przychodzi jesienne zwątpienie i spadek nastroju.
Letnie aktywności na jesienną słotę…

Już zaczęliśmy tęsknić za latem? Nie chowajmy strojów kąpielowych i ręczników na dnie szafy w oczekiwaniu na przyszłoroczne wakacje. Zamiast tego zorganizujmy wypad do aquaparku.
– Najlepiej w środku tygodnia, wtedy – nawet po południu – jest
spora szansa, że nie będzie tłoczno. Aktywność w wodzie doskonale
działa na organizm, zmniejsza napięcie mięśni, relaksuje i, co również
istotne, szalejąc na basenie czy zjeżdżalniach właściwie nie czujemy,
że ćwiczymy. No i nie ma obaw, że deszcz popsuje nam plany. Czego
chcieć więcej? – podpowiada ekspertka marki KiK.
… i ostatnie słoneczne dni

W weekend, kiedy mamy więcej czasu i pogoda dopisze, możemy
zaplanować jednodniowy wyjazd – na rowerach, autem lub pociągiem – do pobliskiego miasteczka lub w góry. Z dala od domu
najczęściej ruszamy się więcej, nierzadko nawet tego nie zauważając.

– Na taki wyjazd przydadzą się butelki z filtrem lub bidony na wodę
z tworzywa i lekkie przeciwdeszczowe kurtki lub wygodne bezrękawniki. W końcu jesienią pogoda potrafi niemile zaskoczyć, warto
więc być przygotowanym – radzi specjalistka.
Wyprawy z najwierniejszym przyjacielem

Nieodłączną częścią lata są długie spacery – w towarzystwie rodziny lub znajomych. Kiedy zmrok zapada szybciej i robi się
chłodniej, nagle trudniej nam znaleźć chętnych na taką aktywność?
– Jeśli mamy psa, nic straconego. Wierny towarzysz na pewno będzie
zachwycony wspólnymi eskapadami i poświęceniem mu więcej uwagi.
Niezależnie od pogody. Dla bezpieczeństwa możemy ubrać go w odblaskową kamizelkę – nawet jeśli oddali się, by pobuszować na lokalnej łące czy zbliży do słabo oświetlonej ścieżki rowerowej, będzie
go doskonale widać. Dobrym pomysłem na miejskie wyprawy jest też

obroża LED, która nie pozwoli stracić z oczu naszego pupila – podpowiada ekspertka marki KiK.

Jak widać, wcale nie trzeba zapisywać się od razu na siłownię
czy nierzadko kosztowne zajęcia sportowe, by „trzymać formę”
po lecie. Dynamiczne chodzenie lub bieganie to najprostsze,
a zarazem najlepsze „darmowe” ćwiczenia na to, by zbudować
lub poprawić kondycję, zrzucić nadprogramowe kilogramy albo
utrzymać sylwetkę i zapewnić sobie porządny zastrzyk endorfin.
Możemy chodzić i biegać w samotności lub w towarzystwie.
– Warto też, by się nie znudzić i tym samym nie zniechęcić do sportu,
od czasu do czasu postawić na coś innego – wspomniany aquapark czy
wycieczkę, ale też zaszaleć np. w parku trampolin czy na ściance wspinaczkowej. Jeśli uda nam się pozostać aktywnymi, możemy być pewni,
że jesienna chandra nas nie dopadnie! – podsumowuje specjalistka KiK.
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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!

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Organizacja Pożytku Publicznego

E-mail:

hospicjum@almaspei.pl
Telefon:

12 446 64 76

www.almarzenia.pl

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nasze atuty:
Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań
marketingowych i reklamy
Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
Kompletowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości
Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,
agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”,
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych
branżowych portali internetowych
Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
Prócz wiedzy i doświadczenia kierujemy się ciepłym podejściem do Klienta
- od momentu podpisania umowy pośrednictwa do doprowadzenia do
pożądanej przez Klienta transakcji

• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

Pośredniczymy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań,
lokali użytkowych, obiektów komercyjnych i działek.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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Wschód o wschodzie słońca

Druga w tym sezonie impreza 16 Kilo Błota z cyklu „Nocna jazda” odbyła się na trasie południowej, pod koniec zahaczając o trasę wschodnią. Jak zawsze wpletliśmy kilka nowych odcinków, aby nieco odmienić trasę. Na starcie zjawili się
uczestnicy nastawieni na całą noc wyśmienitej zabawy w terenie.
Bardzo fajnie prezentował się różnorodny park maszyn. Co ważne,
jak zawsze wszyscy wrócili na własnych kołach chociaż nie obyło
się bez mniejszych i większych usterek, na szczęście nie dyskwalifikujących nikogo z jazdy. Uwaga ta nie dotyczy niestety organizatora
gdyż w walecznej białej Vitarze zatarło się łożysko koła w drodze
na start. Całe szczęście że dało o sobie znać jeszcze na asfalcie i nie
uziemiło nas w terenie.
Po szybkiej roszadzie w samochodach wystartowaliśmy po godzinie
21 a z najwytrwalszymi zawodnikami pożegnaliśmy się kilkanaście
minut po 5 rano. Pierwsza część trasy nieco bardziej turystyczna to
głównie polne drogi, piaszczyste i strome zjazdy i podjazdy, wąskie
wąwozy, strumienie oraz gęsto zarośnięte i rzadko już uczęszczane ciasne i kręte rolnicze drogi, często będące slalomem między
drzewami. Około 1:30 dotarliśmy do nieczynnego kamieniołomu na
przerwę integracyjno-regeneracyjną.
Po posiłku i obowiązkowej kawie, ruszyliśmy na objazd kamieniołomu oraz drugą część trasy - tu było już zdecydowanie więcej
głębokich kolein, głębokiego błota i każdy chętny miał możliwości
sprawdzenia dzielności terenowej swojej maszyny. Było głęboko co
wszystkim uświadomił Marcin w Patrolu.
Na imprezę nocną trzeba przyjechać, żeby poczuć klimat na żywo!
Dziękujemy uczestnikom za doskonałą zabawę i zapraszamy na
kolejne wyjazdy! Przed nami jesień i coraz częstsze opady deszczu,
zatem coraz częściej lekkie turystyczne przejazdy będą się zmieniać
w zdecydowanie bardziej wymagające odcinki. W sam raz miłośników błota i ryku silników w samochodach starających wydostać się
z bagna – my nie możemy się już doczekać!
Kolejna trasa – północ, zapewne już mokra, błotnista i wymagająca. Kiedy? Niebawem pełna informacja na naszym profilu
www.facebook.com/16kiloblota/ zapraszamy i do zobaczenia
w błocie ;-)
www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
Fasada Roku 2019: ostatnie chwile na zgłoszenie

Uwaga! Uwaga! Ważny komunikat! Rozpoczął się ostatni miesiąc przyjmowania zgłoszeń do konkursu
Fasada Roku 2019, odbywającego się pod egidą Fundacji Twórców Architektury. Jeśli w ostatnim
czasie wykańczaliście elewację przy użyciu materiałów firmy Baumit i nie zgłosiliście jeszcze jej
kandydatury do tego prestiżowego tytułu, macie na to czas tylko do końca września. Pula nagród
to 50 000 zł i przepustki do międzynarodowej odsłony rozgrywek.
Idea projektu

Fasada Roku to ogólnopolski
konkurs, który na architektonicznej scenie gości już 13 lat.
Jego bohaterami są elewacje wykończone kompletną technologią
Baumit, przez którą rozumie
się system ocieplenia, system
tynkowy lub program produktów
renowacyjnych z wykończeniem.
Przyświecającą mu ideą jest promowanie dobrej architektury
i docenienie wszystkich, którzy
sięgając po odważne rozwiązania
i wysokojakościowe produkty nie
tylko tworzą niezwykłe kreacje
budowlane, lecz także wpływają
korzystnie na otaczającą nas
rzeczywistość.
Co można wygrać?

Nowe budynki jednorodzinne,
wielorodzinne, niemieszkalne,
a także budynki po termomodernizacji oraz historyczne po
renowacji – w takich pięciu
kategoriach toczy się rywalizacja o prestiżowy tytuł Fasada
Roku 2019 i nagrodę pieniężną
w wysokości 10 000 zł. Ale to
nie wszystko! Zwycięstwo na
poziomie krajowym otworzy
przed laureatami drzwi do rywalizacji w gronie najlepszych
projektów Starego Kontynentu
rozgrywanej w ramach Baumit
Life Challenge 2020. Tu stawką
będzie t y t u ł Eu ropejsk iej
Fasady Roku i jeszcze atrakcyjniejsze bonusy finansowe.

Narodowe Czytanie
w Szkole w Cholerzynie
W poniedziałek, 9 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie odbyło się Narodowe Czytanie. Jest to
cykliczna akcja, która ma na celu propagowanie
znajomości literatury polskiej oraz popularyzację
czytelnictwa. Spośród ośmiu polskich nowel zaproponowanych przez parę prezydencką, w tegorocznej, ósmej już edycji Narodowego Czytania,
wybrano „Katarynkę” Bolesława Prusa.
Jak dokonać zgłoszenia?

O tytuł mogą ubiegać się elewacje ukończone w terminie od
01.01.2018 r. do 30.09.2019 r. By
dołączyć do gry, wystarczy wejść
na stronę www.fasadaroku.pl
i wypełnić zgłoszenie. Zgodnie
z regulaminem konkursu może
tego dokonać każdy uczestnik
procesu budowlanego – architekt, deweloper, inwestor indywidualny, wykonawca czy zarządca nieruchomości. Jest na to
czas jeszcze tylko do 30 września
2019 r.. Ważne, by do zgłoszenia
dołączyć co najmniej 5 zdjęć, na
których widoczny będzie obiekt
względem okolicy, wszystkie
jego strony oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia. W przypadku kategorii „budynek zabytkowy po
renowacji” i „budynek po ter-

momodernizacji” pamiętajmy
o dołączeniu fotografii prezentujących zgłaszany obiekt przed
i po metamorfozie.
Kiedy rozstrzygnięcie?

O tym, kto zwycięży w tegorocznej edycji i będzie reprezentował polską myśl architektoniczna na arenie międzynarodowej, zdecyduje w listopadzie
niezależne jur y, w któr ym
zasiadają wybitni specjaliści
i znawcy architektury.
Wcześniej jednak poznamy
wyniki głosowania internetowego, które trwa na stronie
www.fasadaroku.pl. Wpływ na
ostateczny ranking może mieć
każdy, kto do 31 października
br. zdecyduje się oddać glos na
swojego faworyta (po jednym
na każdą kategorię). Czy wyniki

plebiscytu pokryją się z wyborem
jury? O tym przekonamy się już
wkrótce.
Patronat honorowy nad 13-tą
edycją konkursu objęła Fundacja
Twórców Architektury, a wśród
mediów patronujących tegorocznej edycji konkursu znalazły
się redakcje takich periodyków
jak „Architektura-Murator”,
„ekspertbudowlany”, „Izolacje”,
„Murator”, „Property Journal”
„Renowacje i Zabytki”, „Zawód:Architekt”, a także portale
4budowlani.pl, architektura.
info, chemiabudowlana.info,
infoarchitekta.pl, muratorplus.
pl, sztuka-architektury.pl czy
w-a.pl.
www.fasadaroku.pl
www.baumit.com
www.facebook.com/
BaumitPolska

Wy d a r z e n i e r o z p o c z ę ł o
się punkt ualnie o 9.50 na
szkolnej sali gimnastycznej,
gdzie zebrała się cała społeczność uczniowska wraz
z nauczycielami. Wszyscy
w duż ym skupieniu wsłuchiwali się w treść noweli,
którą przeczytali: dyrektor
szkoły – p. Jolanta Lipiarz,
nauc z yc iel k a ję z yk a polsk iego – p. A l icja Połeć ,
bibliotekarka szkolna – p.
Monika Piek iełko, babcia
naszej uczennicy – p. Stanisława Paluch oraz uczniowie
klas I-VIII.
Tego dnia dzięki interpretacji c z y tając yc h, mo ż na
było przenieść się do X I X
-w iec z nej Wa r s z aw y, do
mieszkania pana Tomasza,
który mimo niechęci do ka-

tar y nk i potraf ił zaakceptować jej dźwięk dla dobra
i szcz ęścia niew idomej
dziewczynki. Czytany utwór
skłonił wszystkich do głębokich refleksji i przemyśleń.

Tak liczne zaangażowanie się
uczniów w akcję Narodowego
Czytania pozwala mieć nadzieję, że czytanie stanie się
dla nich ciekawą formą spędzania czasu wolnego i częściej będą sięgać po książki.

vv Monika Piekiełko
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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

Pierwsza siedziba firmy znajdowała się na terenie dawnego Polmozbytu w Krakowie przy
Al. Pokoju 81. W okresie kilku lat po transformacji niemal każdy rodzaj działalności przynosił zyski, niemniej jednak dzięki podejściu
Prezesa do pracowników oraz właściwemu
doborowi kadry zarządzającej firma z roku na
roku powiększała rozmiary działalności. Dopasowanie asortymentu do potrzeb rynku,
a co za tym idzie rozwój wielkości produkcji
przyczynił się do corocznego wzrostu zysków.
Można było oczywiście skonsumować zarobione pieniądze, ale nie w tym wypadku.
Ogromna większość wypracowanych zysków
była inwestowana w dalszy rozwój firmy co
spowodowało, że dzisiaj Oknoplast jest jednym z czołowych producentów stolarki rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak również
wielu krajach Europy. Od 2000 roku siedziba
Spółki mieści się Ochmanowie i systematycznie powiększa się powierzchnia zajmowana
przez przedsiębiorstwo. Dotyczy to głównie
powierzchni produkcyjnej. W 2017 roku została również oddana do użytku nowa część biurowca. Ze względu na wzrost produkcji a także
ekspansję terytorialną konieczne jest zwiększenie zatrudnienia również jeżeli chodzi
o pracowników biurowych.

który zna firmę od początku, Ojciec pozwolił
mu na zdobywanie doświadczeń począwszy
od linii produkcyjnej poprzez technologię
i marketing a skończywszy na zarządzaniu.
Przez wszystkie lata działalności Oknoplast
ani przez chwilę nie stał w miejscu. Wyznacza
trendy na rynku i jest zawsze o krok przed
konkurencją.
Technolodzy przez cały czas pracują nad
opracowaniem nowych, unikatowych i funkcjonalnych produktów. Dzięki ich pracy pakiety szybowe mają co raz to lepsze współczynniki przenikania ciepła oraz dźwiękochłonności, powstają profile okienne o niepowtarzalnym wzornictwie, a Klienci mogą
cieszyć się funkcjonalnością i bezpieczeństwem stolarki zamontowanej w ich domach.
Warto tutaj wspomnieć o 2 systemach przesuwnych, ciepłej ramce, oknach z zabezpieczeniem przed włamaniem, kontraktonach
współpracujących z systemem alarmowym,
roletach sterowanych radiowo za pomocą pilota, a przede wszystkim stale poprawiających się parametrach oraz zwiększaniu wielkości okien możliwych do wyprodukowania.

20 lat temu okna produkowane były wg
typoszeregu i każde odstępstwo od typowego wymiaru wiązało się z dodatkowymi kosztami, które niestety ponosił również odbiorca ostateczny. Dzisiaj produkcja odbywa się
na podstawie indywidualnego zamówienia
Klienta, co powoduje, że okna stają się wizytówką domu, czyniąc go niepowtarzalnym.
Prawie każde okno jest możliwe do wykonania, przy czym należy podkreślić, iż jeżeli
miałby powstać produkt, który nie będzie
Obecnie przedsiębiorstwo funkcjonuje jako
spełniał wymaganych norm, Oknoplast nie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
zdecyduje się na takie działanie.
W 2008 roku Prezesem Spółki został Syn
założyciela – Mikołaj Placek. To człowiek,

ŻALUZJE PLISOWANE
OGRODY ZIMOWE
MOSKITIERY

RAF-TRANS

SKŁAD KRUSZYW BUDOWLANYCH
OFERUJEMY SPRZEDAŻ:
• KRUSZYW BUDOWLANYCH
• DREWNA KOMINKOWEGO
• TRANSPORT WYWROTKAMI
OD 3,5 T DO 40 T

• USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

WSPÓŁPRACUJEMY Z KOPALNIAMI KRUSZYW

KONKURENCYJNE CENY

25 lat OKNOPLAST

Przedsiębiorstwo OKNOPLAST zajmuje się
produkcją okien i drzwi z PVC i aluminium
oraz rolet zewnętrznych. Zostało założone
przez Adama Placka w 1994 roku. Początkowo produkowane były wyłącznie typowe
okna z PVC, natomiast obecnie wszystkie
konstrukcje produkowane są według indywidualnego zamówienie.


605 100 665

BIAŁY KOŚCIÓŁ, DROGA 94 NA OLKUSZ

Właściwości potwierdzone certyfikatem
– znak jakości natureplus
Wewnątrz budynków spędzamy średnio 90% naszego życia, dlatego warto zwrócić
uwagę na to, z jakich materiałów są one wykonane. Problemy zdrowotne takie jak
bóle głowy, przewlekłe zmęczenie i osłabienie mogą być spowodowane szkodliwymi
substancjami wydobywającymi się np. z farb, wykładzin czy innych elementów
wykończeniowych. Toteż przygotowując się do budowy lub remontu dobrze jest
zweryfikować dostępną ofertę produktową także pod kątem bezpieczeństwa dla
środowiska oraz naszego zdrowia.
Jak mieć pewność, że materiały, których planujemy
użyć są w stu procentach
ekologiczne?
– Najlepiej szukać pozycji posiadających certyfikat świadczący
o ich wysokich standardach jakości oraz bezpieczeńst wie.
Kupując wyroby z takim oznaczeniem, możemy mieć pewność,
że nie zaszkodzą one naszemu
zdrowiu – przekonuje ekspert.
Jednym z takich certyfikatów jest
natureplus, przyznawany przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie
na rzecz Zrównoważonego Budownictwa produktom budowlanym spełniającym najostrzejsze
kryteria ekologiczne. Natureplus
to najtrudniejszy do zdobycia
atest w tej branży – artykuły starające się o tę certyfikacje muszą
składać się aż w 85% z surowców
odnawialnych. Weryfikacja tych
wymagań przeprowadzana jest
przez ekspertów i akredytowane
laboratoria, biorące pod uwagę
międzynarodowe normy oraz
trzy najważniejsze dla stowarzyszenia kwestie: środowisko,
zdrowie i funkcjonalność. Co
więcej, certyfikat natureplus to
europejska etykieta ekologiczna
oparta na ścisłych kryteriach
naukowych.
Zweryfikowane produkty
Certyfikat natureplus jest rozpoznawalny i ceniony w całej
Europie – zarówno przez spe-

cjalistów budowlanych, jak i organizacje ochrony środowiska.
Wśród produktów rekomendowanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Budownictwa znalazły się m.in. produkty z linii
Baumit Klima, w yróżniające
się bezpiecznym dla zdrowia
składem oraz jakością. Pochodzące z tej serii biały tynk wapienny KlimaWhite i gładzie
wapienne K limaFinish oraz
KlimaFino są świetnym regulatorem wilgotności powietrza
wewnątrz pomieszczeń, a dzięki
naturalnym składnikom użytym
do produkcji, nie emitują szkodliwych substancji. Dodatkowo
ich wysoki współczynnik pH
minimalizuje ryzyko rozwoju
grzybów-pleśni. To natomiast
cechy niezwykle istotne z perspektywy tworzenia przyjaznego
mieszkańcom mikroklimatu.
Nieza leżni eksperci, którz y
poddali analizie wyniki testów
prowadzonych w największym
w Europie parku badawczym
materiałów budowlanych Baumit
VIVA są zgodni. Wykończenie
ścian wewnętrznych regulujące
poziom wilgoci w pomieszczenia wraz z właściwym ociepleniem oraz solidną konstrukcją
przegród zewnętrznych, stanowi
trzy filary, na których opiera się
filozofia zdrowego mieszkania.
Spełniając te warunki, mamy

gwarancję, że nasz dom stanie
się bezpieczną przestrzenią.

Twórcom znaku jakości natureplus zależy na tym, aby konsumenci byli świadomi swoich
w yborów oraz k ierowa li się
zrów noważ ony m budownictwem, dobrem środowiska
oraz własnym zdrowiem. Planując zakup artykułów budowlanych, warto zwracać uwagę na
to, czy posiadają one certyfikaty,
ponieważ produkty o niskiej jakości nie tylko mogą okazać się
nietrwałe, ale również szkodliwe
dla naszego samopoczucia.

vv www.baumit.com
www.facebook.com/
BaumitPolska
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tel.: 796 351 499

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

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom 140 m kw w Żarach,

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.

Dom 150 m kw. w Myślachowicach,
gm. Trzebinia, działka 5 a,
do zamieszkania od zaraz.

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw
w Chrzanowie położony na pięknej 36 a działce.

gm. Krzeszowice, działka 14 a,
przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepięknie położona działka
budowlana 23 a w Baczynie
(administracyjnie Sanka).
Cena: 230 tys. PLN.

Cena: 85 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.

Nowa cena: 65 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.

Cena: 1.290 tys. PLN.

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Nowa cena: 380 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
dom 100 m kw
plus warsztat 120 m kw
w Zabierzowie, działka 3 a.
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dwurodzinny dom 160 m kw.
w Rudnie na w pełni
budowlanej działce 29 a.
Cena: 395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w Tenczynku o powierzchni
całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
odrębne mieszkanie ok. 90 m
kw. w domu w Nowej Górze,
z garażem i pomieszczeniem
gospodarczym.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA
zadbany dom o pow. 240 m kw na
działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w pięknym
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie
gm. Krzeszowice.
Cena: 399 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Rudawie, działka 19 a. Nowa cena: 349 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Nowa cena: 380 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
20. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
21. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
22. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Nowa cena: 370 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Cena: 215 tys. zł.
Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 65 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 270 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana 35 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 350 tys. zł.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

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

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
70. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
71. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
72. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
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DO SPRZEDANIA
przepięknie położona działka,
o powierzchni 83 a w Nowej Górze
gm. Krzeszowice.
Działka z przeznaczeniem dla
dewelopera bądź prywatnie.
Nowa cena: 150 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym
widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

73. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
74. 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.
75. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
76. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
77. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
78. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
79. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
80. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
81. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW
82. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób.
Cena: 800 zł/m-c.
83. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
84. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW DOMÓW / MIESZKAŃ
DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU
tel. 796 351 499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.

Szczegóły: tel. 796-351-499

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

KRZESZOWICE

RECITAL TOMASZA STOCKINGERA

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów zaprasza 22 września o godz. 18:00 na
Recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz
mnie”.
Tytuł programu pochodzi od piosenki Już nie zapomnisz mnie, która stanowiła główny motyw
muzyczny polskiej komedii Zapomniana melodia
z 1938 roku. Koncert poświęcony jest twórcom
takim jak Henryk Wars czy Jerzy Jurandot. A jako
że wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój
recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i innych. Recital jest
wiązanką piosenek polskiego kina przedwojennego, w rytmie walca i tanga przy akompaniamencie
pianisty, jak za dawnych, dobrych lat – to piękne
wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego
w muzyce i słowie. Wraca do nas łagodnym uśmiechem, niesłychanym charm’em i przenosi do magicznego dwudziestolecia.

CHRZANÓW

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„LEGIONY” PREMIERA
• 20 - 21.09 godz.20.00 • 22.09 godz. 15.00, 17.40, 20.15 •
• 23.09 - 28.09 godz. 16.30, 19.30 • 29.09 godz. 15.00, 17.40, 20.15 •
• 30.09 - 1.10 godz. 16.30, 19.30 • 2.10 - 3.10 godz. 20.00 •
czas: 135 min.; prod. Polska – 15 lat; reż.: Dariusz Gajewski
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)
„KRÓL LEAR” napisy
SPEKTAKL Z CYKLU „NATIONAL THEATRE LIVE” (retransmisja)
• 21.09.2019 godz. 15.45 •
czas trwania spektaklu: 240 min.; prod. Wielka Brytania
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
„JOKER” PREMIERA
• 4.10 godz. 17.45, 20.15 • 5.10 kino nieczynne • 6.10 - 13.10 godz. 17.45, 20.15 •
• 14.10 - 15.10 godz. 17.00, 19.30 • 16.10 godz. 19.30 • 17.10 godz. 17.00, 19.30 •
czas projekcji: 122 min.; prod. USA – 15 lat; reżyseria: Todd Phillips
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)
„OSTATNIA GÓRA” PREMIERA
• 4.10 – 13.10.2019 godz. 16.00 •
czas projekcji: 83 min.; prod. Polska; reżyseria: Dariusz Załuski
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)
„APOLLO 11” napisy
Pokaz z cyklu „Wystawa na ekranie”
• 18.10.2019 godz. 17.00 •
czas trwania spektaklu: 90 min.; prod. USA
Cena biletu: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„POLITYKA”
• 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 24.09, 25.09, 26.09 - 17:00, 20:00 •
czas trwania: 140, dramat polityczny, Polska
Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„LEGIONY”
• 27.09, 28.09, 29.09, 01.10, 02.10, 03.10 - 17:00, 19:30 •
• 05.10, 06.10, 08.10, 09.10, 10.10 - 17:00 •
czas trwania: 120, romans/dramat/wojenny, Polska
Cena biletów- 14 zł i 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

15

APELUJEMY! UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!

„La la land” - projekcja filmu

Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie uwagi podczas
koszenia traw i krzewów kosiarkami rotacyjnymi na chowające się w trawach zwierzęta.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego20
września, w piątek, o godz. 18.00 zapraszamy na
projekcję filmu „LA LA LAND” (reż. Damien Chazelle).

Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgłaszaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt (włącznie z wyrwaniem kończyn, uszkodzeniem organów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) podczas koszenia „traktorkami”, kosiarkami rotacyjnymi. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, kotów, jak i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.
Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często doprowadza do jego
śmierci w ogromnym bólu.
Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spróbować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące się na koszonym terenie, a podczas samego koszenia zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu ograniczyć możliwość wystąpienia takich sytuacji.

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

TEO

Dlaczego ludzie pozbywają się tak fajnych psów? Młody, radosny, serdeczny, a za człowiekiem
poszedłby dosłownie w ogień... A ktoś jednak wysadził go z samochodu na wiejskiej drodze...
Teo czekał na tego ‚’ktosia’’ w jednym miejscu ponad dwa tygodnie, a że witał bardzo serdecznie
każdego kto tamtędy przechodził, zaczął co niektórym przeszkadzać. Teo uchroniony przez dobrą
duszę przed schroniskiem, dołączył w ostatniej chwili do łętkowickich bezdomniaków. Ze swoja
urodą nie powinien długo czekać na dom. Teo ma około 2-3 lata, waży 23 kg. Czeka na swojego
człowieka w naszym fundacyjnym przytulisku. Tel. 78355319.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego odbędzie się w Kopalni
Talentów w Krzeszowicach, przy
ul. św. Floriana 3 (budynek OSP).
Fabuła filmu jest prosta. Kelnerka i zarazem aspirująca aktorka (Emma Stone) oraz niespełniony pianista jazzowy (Ryan Gosling) spotykają się przypadkowo
w Hollywood. Jako para wspierają
się w próbach realizacji osobistych
marzeń. Bohaterów łączy intymne
uczucie, ale przede wszystkim szacunek do swoich pasji.
Chazelle zabiera nas w podróż
naznaczoną szalenie rytmiczną
muzyką, misternie zaplanowaną
choreografią i prawdziwą feerią
barw. Dopracowana scenografia,
kolorowe stroje, wpadające w ucho
piosenki składają się na unikatową
oprawę filmu. Każdy znajdzie tu

coś dla siebie – zwolennicy musicali, wielbiciele komedii, miłośnicy melodramatów.

„La La Land ” to opowieść
o pogoni za pragnieniami i o tym,
że drugi człowiek, jeśli tylko zaufa
się temu właściwemu, może stać się
inspiracją, a jego obecność kluczem
do sukcesu. Film nie daje jednak
upragnionego ukojenia, a wręcz
przeciwnie – pokazuje, jak trudny
jest wybór pomiędzy miłością a życiowym spełnieniem.
Film jest zdobywcą 6 Oscarów,
7 Złotych Globów oraz 5 nagród
Brytyjskiej Akademii Filmowej.
Dyskusję po projekcji poprowadzi
Urszula Honek.
vv Marta Smutek
ckiskrzeszowice.pl

KIEŁEK

Cześć, mówią na mnie Kiełek. Pewnie to od jednego ząbka, który mi trochę wystaje. Jestem małym
i nieśmiałym pieskiem. Potrzebuję czasu, by zaufać obcemu człowiekowi i upewnić się, że żadna
krzywda z jego strony mi nie grozi. Jestem łagodny i serdecznie nastawiony do innych psów. Mam
dopiero rok, ważę 8 kg, jestem przygotowany do adopcji. Czekam na odpowiedzialny i bezpieczny
dom w fundacyjnym przytulisku. Tel. 783553197.

APIA I AFRA

Chyba nie mają szczęścia dziewczynki. To już tyle miesięcy czekania na dom... Matka (mniejsza)
i córka (większa). Kilka miesięcy temu zostawione na stacji benzynowej. Kilkudniowy pobyt
w schronisku, gdzie zostały przewiezione, skończył się dla nich zachorowaniem na parwowirozę.
Później o życie Afry walczyliśmy u nas w fundacji kilka dni. Teraz już zdrowe i przygotowane do
adopcji. Fajne, młodziutkie, wrażliwe suczki, bardzo ze sobą związane emocjonalnie. Apia ma około
trzy lata, a Afra nie ma jeszcze dwóch. Ważą między 10 a 13 kg. Kudłate, urocze pieszczochy, które
najchętniej nie rozstawałyby się z człowiekiem. Staramy się znaleźć dla nich wspólny dom. Czekają
w naszym fundacyjnym przytulisku. Tel. 78355319.

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.

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

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

DIOGO

Diogo trafił do nas w worku na śmieci. Został brutalnie porzucony przez „właściciela”, potraktowany
dosłownie jak śmieć. Pomimo swej złej przeszłości nie stracił wiary w ludzi i jest cudownym, kochanym, wyjątkowym zwierzakiem. Diogo bardzo przypomina jamnika. Jest śliczny, bardzo uroczy,
wpatrzony w opiekunów. Diogo ma około 7-8 lat. Jest nieduży, waży około 10 kg, ma bardzo krótką
sierść. Pięknie chodzi na smyczy, lubi się przytulać, dogaduje się z innymi pieskami. Jest wspaniałym psiakiem. Bardzo prosimy o dom dla Diogo.

FRANKLIN

Franklin to bardzo przyjazny, grzeczny piesek średniej wielkości. Jest bardzo dobrze nastawiony
do opiekunów, doskonale współpracuje i nie sprawia żadnych problemów. Dogaduje się z innymi
psami, nie wszczyna awantur, nie dominuje. To wspaniały, dostojny, dojrzały piesek. Waży około 17
kg, ma około 7-8 lat. Prawdopodobnie Franklin ma w sobie krew terierów, wskazują na to budowa
ciała, umaszczenie i typ okrywy. Jeśli tak, to odziedziczył po przodkach same najlepsze cechy. Porusza się dostojnie, jego chód jest spokojny, opanowany. To kochany psiak. Bardzo prosimy o dobry
dom dla Franklina. W schronisku piesek jest bardzo smutny, ale z całą pewnością w nowym domu,
na jego smutnym pysiu zagości piękny psi uśmiech.

SENIORITA

Seniorita to super fajna, radosna suczka, mały uroczy wulkan pozytywnej psiej energii. Jest bardzo
oddana człowiekowi, doskonale odnajduje się nawet wśród wielu osób jednocześnie, mogłaby
przytulać się właściwie non stop. Sunia prawdopodobnie ma w sobie krew owczarka i psów północnych, potrzebuje więc ruchu, zabawy, spacerów. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy, choć
zdarza się jej być podekscytowaną - z każdym chciałaby się przywitać. Sunia jest młoda, ma około
1,5 roku, waży około 27 kg. Z całą pewnością będzie cudowną towarzyszką rodziny. Potrzebuje
jednak rodziny aktywnej, chętnej by iść na spacer lub pobawić się w ogrodzie. Swoją pozytywną
energię rozsieje pomiędzy wszystkich domowników. Bardzo prosimy o dobry dom dla Senioritki.

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)						
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
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32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
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Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
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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.
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NOWOCZESNA EDUKACJA
DOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA
ZDROWA, TRADYCYJNA ŻYWNOŚĆ
TANI PRĄD, CZYSTE POWIETRZE
EMERYTURA BEZ PODATKU
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Katarzyna

MITKA

Tenczynek, gmina Krzeszowice

Nauczycielka z 30-letnim stażem, wieloletnia (od 1997 r.) dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Sance. Ma czterech dorosłych synów i wnuczkę.
Efektywnie współdziała z lokalną społecznością starając się o modernizację i rozbudowę infrastruktury
szkolnej, ale też dbając o stworzenie takich warunków nauki, aby każde dziecko miało szansę na osiągnięcie sukcesu. Angażuje się w przedsięwzięcia integrujące mieszkańców Gminy Krzeszowice.
Jako prezes LGD Zdrój oraz współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Dorzecza Sanki współpracuje
z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy, skutecznie kreując otaczającą nas rzeczywistość.
Konsekwentnie realizuje postawione cele czerpiąc doświadczenie z wieloletniej pracy na rzecz edukacji i
lokalnej społeczności, a siłę do działania z tradycji rodzinnych. Jest przekonana, że współpraca różnych
środowisk jest najlepszym sposobem na poprawę warunków życia i funkcjonowania społeczeństwa. Nie
obawia się nowych wyzwań, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Jej priorytetem jest ustabilizowanie i uspokojenie sytuacji w oświacie, stworzenie szerokiej koalicji
ekspertów i praktyków edukacyjnych na rzecz unowocześnienia podstaw programowych oraz rozwoju
edukacji na miarę XXI w.
Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

PaKOwna KOnsOLIdacja

SPAKUJ SWOJE
KREDYTY!
PRzenIeś KRedyTy
I zMnIejsz
OPROcenTOwanIe
naweT dO 7%.

zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00
www.aliorbank.pl

RRSO 10,1%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Pakowna Konsolidacja
– II edycja” wynosi 10,1%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 86 431 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 129 713,07 zł, oprocentowanie zmienne: 7%, całkowity koszt kredytu:
43 282,07 zł (w tym prowizja: 9592,78 zł (9,99%), odsetki: 33 689,29 zł), 108 równych, miesięcznych
rat w wysokości 1201,05 zł. Kalkulacja została dokonana na 9.08.2019 r. na reprezentatywnym
przykładzie. Oprocentowanie w wysokości 7% dostępne jest dla kwot kredytu brutto od 70 000 zł (tj.
z kredytowanymi kosztami). Minimalna kwota kredytu brutto wynosi 30 000 zł. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności
pierwszej raty. Regulamin promocji oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca
Budynek stacji benzynowej Petro Plus

