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Karnety i inne subskrypcje
w czasie lockdownu: jakie prawa
przysługują poszkodowanym
konsumentom?
Zamknięte siłownie, aquaparki, kina czy teatry – obostrzenia wynikające z kolejnych lockdownów sprawiły,
że wiele osób nie mogło normalnie realizować posiadanych karnetów i innych subskrypcji usług.
Na szczęście obowiązujące regulacje chronią w takich sytuacjach
prawa konsumentów. Kiedy i jak
można ich dochodzić?

Pandemia COVID-19 wywróciła
do góry nogami wiele dziedzin
życia. Hasło „lockdown” stało
się synonimem paraliżu zwykłej
codzienności, a w sferze regu-

lacji prawnych dotyczących zupełnie nowej sytuacji, ustawodawca często nie nadążał za
zmieniającą się szybko rzeczywistością. Na szczęście w obszarze
ochrony konsumentów okazuje
się, że zabezpieczenie ich praw
nie wymaga żadnego specjalnego
ustawodawstwa, bo obowiązujące

czytaj dalej na str. 2

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Firma transportowo-usługowa
z Brzezia koło Zabierzowa

przyjmie do pracy:

Romet • Zipp • Junak 

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

Praca na miejscu, pełny etat,
umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie.

 504 855 100

Kontakt:
602-711-205 • biuro@podolski.com.pl

Krzeszowice

!
RATY

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

przedwojenne

tel. 535-013-523

Tel. 603 15 44 11

ŻABKA
ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

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

WYCINKA
DRZEW

KUPIĘ
MEBLE

530 781 146

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

(przy trasie 79)

1] monterów kontenerów budowlanych
2] kierowców samochodów ciężarowych
C+E (mile widziane HDS)

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

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

TRANSPORT OSÓB
Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.
• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •
• autokary - 50 osobowe •

Tel. 515 999 414

AUTO POMOC

Rencistka pragnie WYNAJĄĆ
mieszkanie w Krzeszowicach
OSOBIE TOWARZYSZĄCEJ
- Pani - NA OKRES ZIMY
- ZA CENĘ POŁOWY RACHUNKÓW.
tel. 516 162 664

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •
Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

tel. 515 999 414

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

biuro@materialo

wk a.pl

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

NA ELEWACJI
EKT DREWNA
NOWOŚĆ! EF I PANELAMI BOLIX WOOD
Z GOTOWYM

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

SKUP AUT
do

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

10.000 zł

I TYNKÓW
MIESZALNIE FARB
L
BOLIX oraz KREISE

#CzystePowietrze
DOFINANSOWANIE
Z NAMI UZYSKASZ
I SPRAWDŹ
NIZACJĘ. PRZYJDŹ
NA TERMOMODER
RA
PROG MU!
JAK ZAPISAĆ SIĘ DO
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604 896 756

00
30
00 1800 Sobota 6 - 13
6
pt
pn
:
rte
wa
ot

y, lakiery,
a, styropian, tynki, farb
artykuły elektryczne

Profile, płyty gip

zaprawy, gipsy, wełn
sowe i OSB, kleje, fugi,

2

Informacje, Reklamy

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Karnety i inne subskrypcje w czasie lockdownu:
jakie prawa przysługują poszkodowanym konsumentom?
przepisy obejmują najczęściej spotykane w czasie pandemii problemy.

gorzata Miś, prezes Stowarzyszenia
Ochrony Konsumentów „Aquila”.

Zwrot pobranych pieniędzy
Jeśli od konsumenta pobrana została opłata za karnet lub inną
subskrypcję, a usługa nie mogła
być zrealizowana ze względu na
czasowe zamknięcie działalności,
to przedsiębiorca powinien zwrócić
te opłaty. Stanowi o tym art. 495 §
2 Kodeksu Cywilnego.

Wydłużenie umowy
i „zamrożenie” karnetów
W związku z lockdownami konsumenci spotykają się także z innymi
problematycznymi praktykami
przedsiębiorców. Niektórzy z nich
nie pobierali opłat za okres, kiedy
obiekty były zamknięte, ale jednocześnie informowali konsumentów,
że umowa zostaje automatycznie
o ten okres wydłużona. – Takie
działanie przedsiębiorcy jest niedozwolone, ponieważ wydłużenie
umowy może nastąpić tylko za wyraźną zgodą konsumenta. Jeśli ten
jej nie wyraził, to przedsiębiorca
nie może jednostronnie zmienić
umowy, więc umowa ta powinna
skończyć się z dniem w niej wskazanym – podkreśla Małgorzata
Miś.

– Konsument ma 6 lat na dochodzenie swojego roszczenia.
W pierwszej kolejności powinien
wystosować wezwanie do zwrotu
pobranej opłaty. Wezwanie można
przygotować samodzielnie na
podstawie dostępnych w internecie wzorów. Trzeba przy tym
pamiętać, że w żądaniu należy
określić datę nienależnego pobrania opłat y oraz sposób,
w jaki ma być dokonany zwrot, na
przykład przelewem na wskazane
konto. Powinno się też oczywiście
jasno i precyzyjnie wskazać powód
żądania. Z kolei dla ewentualnych
celów dowodowych, wezwanie
warto złożyć osobiście u przedsiębiorcy – zachowując drugi egzemplarz pisma z potwierdzeniem jego
otrzymania – albo wysłać listem
poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Oczywiście
można też przekazać wezwanie
mailowo, jeśli przedsiębiorca prowadzi taką formę kontaktu, jednak
może się to okazać ryzykowne, gdy
mail nie dotrze do drugiej strony.
Co istotne, nie należy niepotrzebnie zwlekać z działaniem.
Samo wezwanie przedsiębiorcy
nie przerywa biegu przedawnienia
roszczenia – dzieje się tak dopiero
z chwilą złożenia do sądu pozwu
lub wniosku o zawezwanie do
próby ugodowej. – wyjaśnia Mał-

SUBIEKTYWNIK

Podobnie rzecz ma się w przypadku
praktykowanego przez niektórych
usługodawców „zamrażania”
karnetów i innych subskrypcji.
Przedsiębiorcy informowali konsumentów, że w okresie przymusowego zamknięcia ich obiektów
usługobiorcy nie mogą wypowiedzieć umowy. – To również niedozwolone działanie, bo konsument
może w ypowiedzieć umowę
o świadczenie usług w dowolnym
momencie, oczywiście zgodnie
z postanowieniami tejże umowy,
dotyczącymi zwłaszcza okresu wypowiedzenia. Generalnie należy
pamiętać, że konsument ma
swobodę decyzji i przedsiębiorca
nie może mu tu nic narzucać – wyjaśnia Małgorzata Miś.
Warto przy okazji zwrócić uwagę
na to, że chcąc zmodyfikować
wzajemne zobowiązania z konsumentami, przedsiębiorcy mogą
czasem powoływać się na klauzulę

Szlachetna Paczka poszukuje
rebus sic stantibus z art. 357 KC.
Umożliwia ona sądową zmianę
pierwotnego zobowiązania wynikającego z umowy, w przypadku
nadzwyczajnej zmiany stosunków
społecznych. Jednak w związku
z tym, że wkroczenie na drogę
sądową generuje dodatkowe koszty
i zabiera czas, w większości przypadków strony poszukują kompromisu już na wcześniejszym
etapie sprawy – tak, aby wzajemnie
zminimalizować straty, jakie na
lockdownach ponoszą wszyscy –
czy to finansowo, czy zdrowotnie
bądź społecznie.
Generalnie więc prawo chroni konsumentów w sytuacjach, gdy nie
mogą realizować usług opartych
o posiadane przez nich subskrypcje. Warto o tym pamiętać
– zarówno w kontekście wydarzeń
z minionych lockdownów, jak
i w przypadku tych, które być może
są jeszcze przed nami.

„Co postanowisz niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie
od nienawiści, ocal mnie od pogardy Panie”. Tak śpiewał Jacek Kaczmarski
w przejmującej „Modlitwie o wschodzie słońca”. Ocal mnie od pogardy
i nienawiści skierowanej przez innych wobec mnie, ale i spraw, bym ja sam
nigdy nie odczuwał nienawiści i pogardy wobec innych. Tak rozumiem
przesłanie tej pieśni.

Żyjemy w erze pokoju, względnej
stabilizacji, dobrobytu, jakich nie
zaznaliśmy od lat, więc mimo polaryzacji społeczeństwa, mimo lęków
związanych z pandemią koronawirusa, żyje nam się dobrze i dostatnio. Czy to jest właśnie powód
dla którego, jako społeczeństwo,
mieniące się społeczeństwem katolickim, chrześcijańskim, w założeniu
więc – miłosiernym – tak mało obchodzi nas los ludzi – kobiet, mężczyzn i dzieci – odganianych, przepędzanych z naszej polskiej granicy,
którym w sposób systemowy nie
udziela się pomocy, których, na
pastwę losu, w imię polityki, przegania się, narażając na utratę zdrowia
i życia? Myślę, że winna jest tu
właśnie pogarda, poczucie wyższości, nas, Polaków, wobec „innych”
– muzułmanów zwanych często obraźliwie „ciapatymi”, mieszkańców

tzw. „krajów trzeciego świata” itp.,
których historii, religii i kultury nie
znamy i poznać nie chcemy, którą
lekceważymy, a z drugiej strony
której, przez swoją ignorancję
i niewiedzę – się obawiamy. Łatwiej upraszczać, łatwiej wkładać
wszystkich do „jednego worka”, łatwiej bać się „obcych”, łatwiej nimi
gardzić i nawet ich nienawidzić,
niż dowiedzieć się więcej, poznać,
mieć otwarty umysł i otwarte serce.
To wymaga więcej pracy. Polecam
wszystkim, dla których uchodźcy
to „gorszy sort”, to „inni”, nie zasługujący na większą uwagę, którymi
w wygodnych fotelach, siedząc przed
dużymi ekranami telewizorów,
w naszych ciepłych, jasnych domach,
możemy tak łatwo gardzić, mówić że
„przecież mogli tu nie przyjeżdżać”,
„zostać w swoim kraju i walczyć”, polecam poruszającą książkę Christy
Lefteri, córki cypryjskich imigrantów – „Pszczelarz z Aleppo”.
Ludzie, niezależnie od tego skąd
pochodzą, w jakich warunkach historycznych, politycznych i terytorialnych się znaleźli czują, kochają
i cierpią tak samo, i tak samo zasługują na szacunek. Taki, zupełnie
naturalny, bez śladu moralizatorskich
zapędów autorki, nasuwa się wniosek
po lekturze tej pięknej książki.
Gardzimy nie tylko uchodźcami,
gardzimy biednymi, niewykształconymi, starszymi, cierpiącymi na
choroby psychiczne, mniej atrakcyjnymi, często gardzimy osobami
LGBT+, gardzimy każdym, kto

na terenie gmin:

Liszki, Zabierzów,
Skawina i Krzeszowice.
JJeżeli chcesz zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie zdobyć
nowe doświadczenia, poznać fantastycznych
ludzi i rozwinąć się w nowych obszarach, zgłoś
się na stronie:

www.superw.pl
lub www.szlachetnapaczka.pl
Bez Ciebie nie pomożemy!

POGARDA

Nienawiść i pogarda doprowadziły do największych tragedii
w historii ludzkości, do eksterminacji całych grup etnicznych i narodowościowych, i nie trzeba tu nawet
przywoływać Holokaustu, czy ludobójstwa w Rwandzie, ale wystarczy
wskazać na nieodległą nam czasowo
i terytorialnie wojnę na Bałkanach
– historię najnowszą, europejską,
na wydarzenia, które rozegrały się
na tak często wybieranej przez Polaków jako cel beztroskich wakacji,
słonecznej ziemi… Pogarda i nienawiść nie znają granic, nie zważają
na przestrzeń i czas. Są wciąż w nas,
ludziach…

WOLONTARIUSZY

w jakikolwiek sposób odbiega od
„normy”. Gardzimy ludźmi bezdomnymi, „pijakami” błądzącymi po
naszych estetycznych ulicach. Często
nie myśląc o tym, jak cienka jest
granica, bycia po „tej” i „po drugiej”
stronie, jak łatwo upaść i jak trudno
podnieść się bez wsparcia, jaka dramatyczna często historia idzie za tą
„brudną pijaczką”…

Nadchodzi listopad, miesiąc,
w którym wspominany zmarłych.
Ja wspomnę, jak często zresztą, sąsiadkę z dawnych lat, z dużego wieżowca w Katowicach, osobę, którą
społeczeństwo spisało na straty, od
której niezależnie od pory dnia czuć
było alkohol, która miała „szemrane
towarzystwo”, która czasem miała
siniaki na twarzy i która nie spełniała aktualnych kryteriów urody
i modnego stroju, ale która wytrwale opiekowała się ciężko chorą
mamą i która jako jedyna prócz mnie,
bardzo młodej wtedy dziewczyny,
w tłumie ludzi, zatrzymała się przy
porzuconym, potrzebującym pomocy
psie, i razem ze mną, robiła wszystko
by mu pomóc. Pani niestety już nie
żyje, zmarła w tragicznych okolicznościach, ale jej dobroć, jej otwartość
na słabszych i potrzebujących, mimo
sytuacji w jakiej się znajdowała, zasługują na ogromny szacunek.
Otwórzmy umysły, otwórzmy serca,
i strzeżmy się wszyscy nienawiści
i pogardy w jakiejkolwiek postaci.
v Sylwia Mossakowska

s.mossakowska@gwarek-malopolski.pl
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Youtuber rozda 10 000 zł
na dachu Galerii Bronowice

Chętnych zapraszamy
do kontaktu pod
numerem telefonu

Czas start! Październikowe wyzwanie od Kamila Labuddy - jednego z najpopularniejszych youtuberów w kraju – rzucone. Dwójka śmiałków, którym
uda się wykręcić najlepszy wynik miesiąca w Illegal Karting by Budda
w Galerii Bronowice, zgarnie łącznie 10 000 zł. Uwaga! Specjalnie na tę
okazję powstało zupełnie nowe ułożenie toru. Aktualny rekord wynosi
26.101 sek.
Od czerwca na dachu Galerii Bronowice funkcjonuje nowoczesny
i taktycznie rozplanowany tor kartingowy sygnowany pseudonimem
topowego youtubera – Buddy
(Budda.TV). Illegal Karting by
Budda w ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności stał się jednym
z ulubionych miejsc miłośników motoryzacji i rywalizacji w duchu fair
play. Wszystko za sprawą wyzwań,
które każdego miesiąca amatorom
czterech kółek rzuca Kamil Labudda. Tym razem internetowy
twórca postanowił nagrodzić aż dwie
osoby, które wykażą się swoimi mistrzowskimi umiejętnościami za kierownicą i ustanowią październikowy
rekord nowego toru. W puli znajduje
łącznie 10 000 zł. Nagrody będą
przyznawane w dwóch kategoriach
wagowych: +60 kg – 5 000 zł oraz
+90 kg – 5 000 zł.
Czas dla zachowania dokładności
oraz bezpieczeństwa gości i pracowników mierzony jest komputerowo.

- Tworząc Illegal Karting by Budda
od początku wiedziałem, że chcę,
aby jego działalności towarzyszyły
niestandardowe rozwiązania i każdy
czuł się tu dobrze! Zarówno moi
fani, jak i osoby, które chcą realizować swoją pasję czy zwyczajnie
się zrelaksować, ale też ci, którzy
lubią rywalizację i chcą przekuć to
w wartościowe nagrody. Sądzę, że
cel został osiągnięty i jesteśmy jedynym tego typu miejscem w Polsce,
w którym podczas amatorskich
przejazdów kartingowych można

793 313 226
Firma Okno-Projekt
w związku z prężnym rozwojem
poszukuje pracownika na stanowisko

montażysta stolarki
okiennej i drzwiowej
Wymagane prawo jazdy kategorii B.
Poszukujemy również ekipy montażowej
do stałej współpracy na montaż stolarki
okiennej i drzwi.

wygrać tak dużą kwotę - mówi
Kamil Labudda, właściciel toru kartingowego w Galerii Bronowice. –
Serdecznie zachęcam wszystkich do
udziału w październikowej zabawie
oraz śledzenia fanpage’a Illegal
Karting by Budda i Galerii Bronowice, gdzie na bieżąco pojawiają
się informacje o organizowanych
konkursach oraz zmianach na torze
– dodaje.
Illegal Karting by Budda – flota
i możliwości toru
Przypomnijmy: Illegal Karting
by Budda dysponuje 15 zaawansowanymi technicznie gokartami
marki SODIKART. Flota składa
się z m.in. trzech rodzajów maszyn
dostosowanych do wieku i potrzeb
klientów, modelu osiągającego
prędkość nawet do 70 km/h czy
dwóch gokartów przeznaczonych
dla młodszych osób oraz do jazdy
w parze – w tym rodzica z dzieckiem
już od 3 r.ż.

- Illegal Karting by Budda to doskonałe miejsce do tego, aby spędzić
czas z rodziną czy znajomymi, zorganizować firmowy event, wieczór
kawalerski lub panieński. Możliwości jest wiele, ponieważ tor,
zlokalizowany na dachu naszego
obiektu, dostosowany jest do potrzeb każdej grupy wiekowej. Dodatkowo, co niezwykle ważne, nasi
klienci mogą czuć się tu bezpiecznie
i komfortowo, dzięki m.in. specjalnie wzmocnionym bandom
z tworzywa polietylenowego – informuje Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.

Konkurs w Illegal Karting by
Budda, zlokalizowanym w Galerii Bronowice, potrwa w dniach
1-31 października! Nagrody przyznawane będą na koniec miesiąca.
Tor czynny jest od poniedziałku do
piątku w godz. 12:00-20:00 oraz
w soboty w godz. 10:00-21:00. Serdecznie zapraszamy!

SKLEP FIRMOWY HURTOWNI BOZBI
Ponad 150 pozycji piw czeskich oraz polskich
regionalnych i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

Wielka Wieś, ul. Wieszczy Dół 11

pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl

Jesienne aranżacje z błyskiem glamour
Glamour to błysk i elegancja. Jesienne klimaty – ciepło i przytulność. Czy to się da połączyć? W urządzaniu wnętrz jak
najbardziej! Przedstawiamy kilka rad na to, jak dokonać tej – wcale nie tak trudnej – sztuki.
Choć jesienne klimaty kojarzą się z ciepłymi, rudawymi,
brązowymi i miodowymi odcieniami oraz stylem rustykalnym czy retro, we współczesnym wnętrzarstwie takie
sztywne podziały odchodzą do lamusa. Również nowoczesny styl glamour to niekoniecznie przepych, chłodna
elegancja i przekonanie o tym, że forma (wygląd) jest
ważniejsza niż funkcja. Dzięki takiemu podejściu i królującej już od lat modzie na solidną, minimalistyczną
bazę (białe albo jednolite ściany, proste meble, stonowane
kolory) możemy z powodzeniem wprowadzić do naszych
czterech kątów elementy zarówno kojarzące się z jesienią,
jak i stylem glamour.
Przytulnie, ale z klasą

Zacznijmy od przytulności, której tak wiele z nas poszukuje wraz z nadejściem chłodnych dni. Puchate koce,
miękkie swetry, parujące kubki herbaty i kakao – to
pierwszy „objaw” tych poszukiwań. Czemu o tym wspominamy? Wyjaśnia dekoratorka KiK: by mieszkanie było
przytulne, musimy czuć się w nim dobrze, a to można
osiągnąć, wybierając z jednego czy kilku stylów to, co
nam się najbardziej podoba. Szybko dostrzeżemy, że
nawet w tych, które wydają się kontrastować, występują
te same elementy. W przypadku glamour i jesiennych
aranżacji to puchate, miękkie i przyjemne w dotyku materiały: plusz, futerko i szalenie modny od kilku sezonów
welur. To mogą być poduszki, koce, zasłony, ale i całe meble – jak
np. sofy, zagłówek przy łóżku czy pufy.
Błysk i blask

Drugim wspólnym elementem w przypadku stylu glam i jesiennych
dekoracji jest światło. – Nie ma glamour bez błysku, czy to w postaci złocistych ram lustra albo obrazów, srebrzystych świeczników,
kryształowej zastawy lub innych dekoracji. Jesienią natomiast zaczyna brakować nam światła słonecznego i ciepła, co możemy rekompensować sobie blaskiem ognia z zapalonego kominka, świec
czy lampionów. Charakterystyczny dla dodatków glamour błysk
doskonale uzupełni naturalne światło ognia, łącząc ze sobą ciepło
i elegancję – przekonuje dekoratorka wnętrz związana z marką KiK.
Kolor

Kolejnym krokiem na naszej aranżacyjnej ścieżce są kolory. – Ze
stylem glamour, oprócz złota czy srebra, kojarzy się biel, czerń
i szarość, ale też pudrowy róż albo przydymiony błękit lub turkus.

Jesień zaś to paleta ciepłych barw – brązy, żółcie, czerwienie i pomarańczowe odcienie – wylicza dekoratorka KiK i dodaje: o ile
łącząc oba style lepiej zrezygnować z bardzo wyrazistej czerwieni,
o tyle rdzawe czy miodowe odcienie mogą okazać się znakomitym
dopełnieniem dla wspomnianego zgaszonego różu lub błękitu.
Świetnie prezentować się będą np. poduszki w takich kolorach, ale
też drobne dekoracje ustawione obok siebie.
Detale

Zarówno w stylu glamour, jak i jesiennych aranżacjach pojawiają się
rośliny. W pierwszym przypadku to zwykle bukiety pastelowych
kwiatów, w drugim suszone trawy i liście. – Tu zdecydowanie nie
warto kierować się sztywnymi „wytycznymi” i zamiast tego postawić na świeże, bardziej nowoczesne podejście – zasuszone róże
w brzoskwiniowym odcieniu będą świetnie wyglądać obok welurowej kanapy i rudych poduszek. Bukiety utrzymane w przygaszonej czerwieni czy różu ozdobią stolik albo półkę ze złotymi

elementami, a delikatne roślinki o srebrzystych listkach podkreślą
kruchość kryształowych ozdób. Świetnym wyborem będzie też jesienny bukiet z elementami traw lub kolorowych liści – choć kontrastowy, naprawdę dobrze wkomponuje się w styl glamour – radzi
ekspertka sieci sklepów KiK.
Jesień to idealny moment na eksperymenty w czterech kątach – nie
bójmy się łączyć różnych, nawet tych odmiennych stylów. Najważniejsze, by stworzyć aranżację, w której będziemy czuli się dobrze,
a w tej kwestii – jak zawsze – ogranicza nas tylko wyobraźnia.
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

LEGENDA
O NOWEJ GÓRZE
Legenda głosi, że w pewnej wsi, na wysokiej
górze stało stare zamczysko. Było ono zaniedbane, gdyż nie miało właścicieli już długie
lata. Naokoło było porośnięte krzakami,
drzewami i było tak wysoko, że już dawno nikt
tam nie zaglądał.
Pewnego dnia nieopodal
przejeżdżała tamtędy
królewska para, ze swoją
córką – królewną. Gdy ta
królewna zobaczyła to zamczysko, powiedziała rodzicom, że z tego mógłby
być piękny pałac. Król
i królowa nie chcieli się
jednak na to zgodzić, gdyż
ten zamek popadł w ruinę.

Barkowski R.F. : Włócznia

To kolejna powieść historyczna udowadniająca,
że bez względu na to, jakie są czasy - wojny czy
pokoju - życie ludzkie toczy się własnym rytmem.
Jest w nim miejsce na miłość, złość, rywalizację,
śmiech czy niepokój, a Ałbena Grabowska w mistrzowski sposób to uchwyciła.

Stachula M. : Odnaleziona t.2

Grzebałkowska M. : Wojenka. O dzieciach,
które dorosły bez ostrzeżenia…

"Odnaleziona" to kontynuacja losów Leny, bohaterki "Oszukanej". Dwudziestotrzyletnia Lena, po
traumatycznych wydarzeniach w Polsce, ucieka do
Danii, jednak nie na długo udaje jej się odzyskać
spokój, bo demony przeszłości powracają. Gra,
w której przyjdzie jej wziąć udział jest nierówna
i ktoś w niej poniesie śmierć.

Jednakże w nocy królew nie prz y śni ła się
wróżka, która obiecała,
że dzięki czarom pomoże
odbudować zamek, ale
pod warunkiem, że gdy
rodzina królewska w nim
zamieszka to zadbają o całą wieś
w szczęściu i dostatku. Poza tym
i ludzi tam mieszkających.
królewna nadała nazwę wsi:
Po przebudzeniu królewna opoNowa Góra. Choć zamek już
wiedziała swój sen rodzicom,
nie istnieje nazwa wsi do dzisiaj
lecz oni niestety nie wierzyli
pozostała.
we wróżki. Nagle jednak ujrzeli
v Bartosz Mrożek, kl. III b
piękną postać. Okazało się, że to
Szkoła Podstawowa
ta wróżka ze snu. Czyli to jednak
w Tenczynku
prawda, a nie tylko sen.
Król i królowa przy pomocy
wróżki odbudowali stare zamczysko w nowy, piękny zamek.
Zadbali także o resztę wsi i o to
aby ludzie tam mieszkający, żyli

rok szk. 2017/2018

v Ilustracja: Dawid
Szewczyk, kl. III a,
Szkoła Podstawowa
w Tenczynku

Grabowska A. : Rzeki płyną, jak chcą

To pasjonująca historia z czasów pierwszych
Piastów, gdy polskie państwo dopiero się kształtowało, a Europa przyjmowała kształt, który funkcjonował przez kilka kolejnych stuleci. Ścierające
się siły państwa polskiego, cesarza i Czechów,
a pomiędzy nimi plemiona połabskie, zmagające
się od kilkudziesięciu lat z chrześcijańskimi najeźdźcami, tworzą fascynującą mozaikę, o której
nigdy nie usłyszycie na lekcjach historii.

Autorka przedstawia poruszający obraz wojny
widzianej oczami jej najmłodszych uczestników.
Trzyletni Arthur trafia do domu dziecka, gdzie
będzie wychowywany na idealnego nazistę. Lilia
w łagrze pokocha Stalina, choć jest córką wrogów
ludu. Mały Minoru, Amerykanin japońskiego pochodzenia, pozna życie za drutami, choć żyje w kraju
wolności. Czy Jose Maria, którego rodzice odsyłają
z pogrążonej w krwawym konflikcie Hiszpanii,
w Związku Radzieckim znajdzie raj?

Abbott R. : Odwróć wzrok

Bianek K. : Ocalało tylko serce

To świetnie skonstruowany thriller, z mistrzowską
intrygą. Tak naprawdę dwa odrębne wątki, które
łączy postać jednej zagubionej kobiety, uciekającej przed przeszłością, w pewnym momencie
zderzają się ze sobą, a przeszłość konfrontuje się
z teraźniejszością.

Klaudia Bianek stworzyła obyczajową powieść
idealną dla dorastającego czytelnika: jej bohaterami są młodzi ludzie targani wieloma emocjami,
przemiennie bólu i smutku, jak i radości oraz miłości. W książce poznajemy historię studentki Klary
oraz byłego strażaka Aleksandra.

Jax J. : Dziedzictwo von Becków t.1,
Piętno von Becków t.2
Poruszająca opowieść o zawiłych losach polskiej nauczycielki i niemieckiego oficera SS oraz ich potomków.
Pełna dramatycznych momentów historia rozgrywa się
na przestrzeni niemal osiemdziesięciu lat, przenosząc
czytelnika z przedwojennego Wolnego Miasta Gdańsk
i pruskiej arystokratycznej posiadłości w Szlezwiku-Holsztynie do wojennego Krakowa i Olkusza, powojennego Berlina Wschodniego i Warszawy, następnie
do prowansalskiej wsi i Paryża lat sześćdziesiątych, aż
wreszcie do Polski po roku 1989.

Górska K. : Dinozaury
Poczytaj o sympatycznym czerwonym samochodziku Franku i dowiedz się, jakie przygody spotkały go wśród dinozaurów. W książeczce, oprócz
historyjki do czytania, znajdziesz zagadki, quizy
i łamigłówki.

NARODOWE CZYTANIE 2021

- MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH
W dniu 3 września 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach odbyła się X odsłona akcji Narodowe Czytanie, której patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. W tym roku Para Prezydencka do wspólnego czytania wybrała Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Koordynatorem
tegorocznej krzeszowickiej edycji była Biblioteka Publiczna w Tenczynku w składzie: Danuta Nowak, Ewa Łydek i Jolanta Kasprzyk.
W atmosferę dramatu wprowadziła nas wieloletnia polonistka krzeszowickiego liceum - pani Maria Ostrowska. Wszyscy uczestnicy
Narodowego Czytania z wielkim zaangażowaniem oddali charakter czytanych postaci.

Utwór napisany jesienią 1906 roku bardzo szybko stał się popularny
i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych,
a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się
15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Moralność
pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy
za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym
uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.
Prezydent RP Andrzej Duda w liście
zachęcającym do współtworzenia akcji napisał:

„Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania
spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę
i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede
wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej
wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie
„dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem
żywych dyskusji”.
v Danuta Nowak
Biblioteka Publiczna w Tenczynku
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LECZENIE ŁYSIENIA I WYPADANIA
WŁOSÓW ZA POMOCĄ KARBOKSYTERAPII
Łysienie, włosy osłabione i skłonne do wypadania to duży problem. Jednak może on być wyeliminowany, dzięki innowacyjnemu zabiegowi jakim jest karboksyterapia. Zabiegi karboksyterapii
na skórę głowy osiągają rewelacyjne efekty w leczeniu łysienia androgenowego, plackowatego,
a także w leczeniu wypadania włosów z różnych przyczyn, takich jak: stres, niedobory witamin
i związków organicznych, anemia, odchudzanie, zaburzenia hormonalne, niedoczynność tarczycy
itp. Karboksyterapia głowy hamuje łysienie, rewitalizuje cebulki i zagęszcza włosy.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Czym jest karboksyterapia?

Gabinet PodologicznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47

Karboksyterapia owłosionej skóry głowy jest zabiegiem
wykorzystującym do terapii dwutlenek węgla. Po wniknięciu
dwutlenku węgla następuje rozbudowa sieci nowych naczyń
krwionośnych, dzięki czemu następuje lepsze ukrwienie,
a do każdej komórki skóry głowy dociera znacznie większa ilość życiodajnego tlenu oraz niezbędnych substancji
odżywczych. Tego typu metoda leczenia działa na organizm
człowieka holistycznie, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na
satysfakcjonujące efekty w stosunkowo krótkim czasie. Zabieg
jest bezpieczny i bardzo mało inwazyjny, a dodatkowo metoda
ta została sprawdzona klinicznie.

tel. 668-990-679

Na czym polega karboksyterapia?
Karboksyterapia polega na śródskórnym bądź też podskórnym
wstrzykiwaniu kontrolowanych dawek dwutlenku węgla przy użyciu specjalnego urządzenia. W Instytucie Urody Elf pracujemy na
medycznym urządzeniu, które w 2017 roku otrzymało złoty medal
za najlepsze urządzenie do karboksyterapii. Podczas zabiegu cienką
igłą zostaje aplikowany śródskórnie gaz medyczny. Dwutlenek węgla
szybko i łatwo rozchodzi się w tkankach, a na skórze widać wówczas
uwypuklenia i zaczerwienienie. Wyniosłości wchłaniają się w ciągu
kilku minut. Odpowiednią technikę wybieramy w celu leczenia łysienia,
a inną w przypadku redukowania zmian łuszczycowych.
Efekty karboksyterapii:
Efektem stosowania karboksyterapii jest odżywienie, dotlenienie
i rewitalizacja owłosionej skóry głowy. Iniekcje dwutlenkiem węgla
wywołują stan zapalny skóry, który zwiększa syntezę kolagenu oraz
elastyny, dzięki czemu skóra zaczyna się regenerować. Wzrost ukrwienia
i dotlenienie cebulek i mieszków włosowych stymuluje produkcję włosów, a w końcu następuje przyspieszenie wzrostu włosów i produkcja
nowych włosów. Karboksyterapia jest zabiegiem, który można łączyć
z innymi metodami leczniczymi w celu uzyskania jeszcze bardziej
spektakularnych efektów.

serii zabiegów, ale dla uzyskania jeszcze lepszych rezultatów, zaleca
się przeprowadzenie od czterech do ośmiu zabiegów. Zaletą tego
rodzaju zabiegu jest to, że jest mało inwazyjny a więc nie wymaga
rekonwalescencji.
Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu karboksyterapii jest:
Ciąża, karmienie piersią, nowotwory, niewydolność płuc, serca i nerek
oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, zaćma, jaskra, nieuregulowane
nadciśnienie tętnicze.
Karboksyterapia skóry głowy jest jedną z najbardziej zbadanych i pewnych metod leczenia łysienia. Jest metodą leczenia stosowaną już od lat
trzydziestych dwudziestego wieku, zapoczątkowaną przez francuskich
lekarzy. Należy pamiętać, że terapia trychologiczna (karboksyterapia
skóry głowy) powinna obejmować kilka zabiegów w serii, a efekty
terapii są uwarunkowane przyczyną schorzenia, cechami osobniczymi
pacjenta oraz systematyką i konsekwencją w wykonywaniu zabiegów.
Marzysz o pięknych włosach? Umów się na konsultację już dziś.
Zapraszamy! Wykwalifikowani kosmetolodzy i lekarze.
Nowoczesny sprzęt. Wieloletnie doświadczenie.
Promocje w październiku!

Częstotliwość zabiegów:

www.instytutelf.pl

Zabieg można wykonywać jako samodzielną kurację bądź też łączyć
z zabiegami medycznymi takimi jak mezoterapia igłowa. Ilość zabiegów dostosowana jest indywidualnie... Efekty leczenia widać już po

Kurtka jeansowa – bohaterka „przejściowych” stylizacji
Dopasowana, oversize, krótka, dłuższa, w odcieniu spranego jeansu, wielobarwna w modne printy – kurtka jeansowa ma wiele
wcieleń, które sprawdzą się na różne okazje. To jedna z tych rzeczy, którą zdecydowanie warto mieć w swojej szafie, bo komponuje
się świetnie z niejedną stylizacją. Na progu jesieni warto jej się przyjrzeć ponownie, w końcu to idealny moment na odświeżenie
stylizacji z kataną w roli głównej. Zaczynamy!
Trudno znaleźć osobę, która nie miałaby
w swojej szafie choćby jednej jeansowej kurtki.
Jest niczym „wytrych”, który otwiera zamki do
najlepszych modowych pomysłów i ratuje nas
z opresji, bo pasuje niemal do każdej pogody,
okoliczności i wieku. To między innymi dzięki
temu stała się dla wielu ulubioną częścią garderoby, którą zakłada się od wiosny do jesieni.
Prosto z Ameryki

Aż trudno uwierzyć, że pierwotnie jeans był
przeznaczony dla osób pracujących fizycznie –
robotników, poszukiwaczy złota czy górników
– a grubszy materiał nie miał nic wspólnego
z modowym sznytem.

– Wytrzymała, odporna, praktyczna – tak początkowo mówiono o jeansowej kurtce, upatrując w niej funkcjonalnej odzieży roboczej.
I rzeczywiście, te cechy spełnia wyjątkowo
dobrze. Na szczęście, kiedy zaczęły ją nosić
hollywoodzkie sławy, jej wartość w kontekście
modowym znacznie wzrosła, a nawet poszybowała. W latach 60. stała się popularna, by już
20 lat później otrzymać status kultowej. Dziś
często po nią sięgamy, naśladując styl dawnych lat, ale nie tylko.
Sprawdza się wtedy, kiedy nie mamy czasu na komponowanie stroju
i potrzebujemy czegoś, czym można okryć plecy, a w razie potrzeby
ściągnąć, i co będzie dobrze łączyło się zarówno z trampkami, jak
i eleganckimi sztybletami. W obu przypadkach to strzał w 10 –
tłumaczy stylistka marki KiK.
Na (nie)pogodę

Wybieranie odzieży w tzw. sezonach przejściowych nie jest łatwe.
Wczesną wiosną, kiedy tylko poczujemy ciepłe promienie słońca
łechcące nasze twarze, momentalnie przerzucamy się z zimowych
kurtek na lżejsze okrycia. Podobnie jest z początkiem jesieni, która
subtelnie daje o sobie znać niższą temperaturą i deszczem. Jest za
gorąco na trencz czy pikowaną kurtkę, a z drugiej strony za zimno,
aby wyjść na zewnątrz w koszulce z krótkim rękawem czy w sweterku. Rozwiązaniem może się okazać jeansowa kurtka, która w odpowiednim zestawieniu doda charakteru stylizacji.

– Nikt nie lubi tego momentu
z rana, kiedy musimy wróżyć, jaka pogoda nas spotka po wyjściu
z domu i czy aby na pewno nie będzie nam za zimno lub za gorąco.
Nawet analizując prognozy pogody trudno znaleźć idealną stylizację. Dlatego w sezonach przejściowych warto postawić na
warstwy – w tym przypadku na obecność jeansowej katany, która
uzupełni stylizację i ogrzeje ciało, kiedy zajdzie taka potrzeba –
mówi stylistka marki KiK i dodaje: jeansowe okrycie możemy ograć
na kilka sposobów. Przede wszystkim sprawdzi się w nieformalnych
sytuacjach, kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę luzu. Będzie
dobrym kompanem dla kolorowego T–shirtu, dzianinowego sweterka czy cieplejszego golfu oraz jeansów, tworząc basicowy zestaw
ratunkowy. Katana podkreśli świetnie stylizację boho, poprzez połączenie jej ze zwiewną sukienką w łączkę i ciężkimi butami. Jeśli
zależy nam na mocno streetwearowej stylizacji, możemy zestawić
kurtkę ze sportowym topem, bluzą oversize, dresowymi spodniami
i kolorowymi sneakersami. Miłośnikom mody z lat 80. polecam
natomiast dłuższe jeansowe kurtki, które trochę wyglądają jak po

starszym bracie albo tacie, mając w sobie charakterystyczny rys
przeszłości. Do tego neonowy, oversizowy sweter, cięższe buty
i np. mom jeans. Drogie panie, mamy to!

Jeansowe kurtki przeżywają swój renesans i oprócz różnych fasonów, oferują także niebanalne wykończenie. Marmurkowy jeans,
ciemne indygo, odważny wzór tie–dye oraz zwierzęce printy stają
w konkury z klasyczną wersją. Rodzi się pytanie: którą wybrać?
Odpowiedź jest prosta – taką, która zaspokoi nasz modowy apetyt
i nie będzie leżała zapomniana na dnie szafy. Bo najlepsza kurtka
jeansowa to właśnie ta noszona.
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ODBLASKOWA SZKOŁA

W bieżącym roku szkolnym kaszowska Jedynka bierze udział w małopolskim Konkursie "Odblaskowa szkoła" pod patronatem
Kuratorium Oświaty i Krakowskiej Policji. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów, nauczycieli, lokalnych władz
samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Przez cały październik w szkole organizowane
są różnorodne akcje promujące bezpieczeństwo. Z racji, iż budynek naszej szkoły znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej Kraków - Oświęcim, tym nasza szczególna troska o uczniów, zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym.
Podczas wycieczki do Teatru Groteska odbyło się spotkanie
z Inspekcją Transportu Drogowego. Funkcjonariusze rozdali
uczniom odblaski i przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznej jazdy autobusem. Wspólnie z panem "Stop" zerówkowicze odbyli spacer wzdłuż głównej drogi, rozpoznając i nazywając znaki drogowe. Uczestniczyli w ich czyszczeniu a wszystko
to w kamizelkach odblaskowych.
Z okazji Dnia Chłopaka odbyła się "Odblaskowa dyskoteka".
W przerwie między zabawami tanecznymi odbył się quiz na
temat bezpieczeństwa. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie
budowali z klocków ulice, poznawali znaczenie znaków drogowych i utrwalali numery alarmowe.

Pierwszoklasistów odwiedził przedstawiciel Policji - p. Dzielnicowy z pogadanką na temat bezpiecznej drogi do szkoły.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć wyposażenie wozu policyjnego,
co było niemałą atrakcją dla niejednego pierwszoklasisty. Na
korytarzach naszej szkoły znajdują się gazetki na temat: "Odblaskowa szkoła", "Odblaskowa Jedynka". Uczniowie uczą się
piosenek o bezpieczeństwie.

Wspólnie z Rodzicami w domu wykonują przestrzenną makietę
"Bezpieczna droga do kaszowskiej Jedynki" na konkurs. W planie
mamy jeszcze akcje, do których pragniemy włączyć kaszowskich
seniorów. Wychodząc im naprzeciw, organizowana będzie akcja
informacyjna "Noś odblaski - bądź widoczny", podczas której
uczniowie edukować będą seniorów w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Babcie i Dziadkowie otrzymają nie tylko ulotki informacyjne,
ale także niejednokrotnie ratujące życie odblaski. To jedynie
niektóre z licznych akcji planowane na październik. Przed nami
spotkania z władzami sołectwa, gminy i powiatu, którzy aktywnie włączają się w nasze działania.

v Koordynatorzy:
Aneta Dzidek, Joanna Korbiel

PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
13 września Przedszkolaków z Tenczynka odwiedzili strażacy z OSP Tenczynek. Powodem spotkania była próbna
ewakuacja. Celem jej jest nauczenie dzieci i pracowników jak zachować się podczas nagłego zdarzenia i jak oraz
którędy opuścić budynek dbając o bezpieczeństwo.

Strażacy wykonali pokaz sprawności bojowej. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Dzieci z nauczycielami opuścili
przedszkole trzema wyjściami, w tym ewakuacyjnymi. Przedszkolaki zostały przygotowane do tego wydarzenia. W ogrodzie
przedszkolnym, oczywiście w reżimie sanitarnym, odbyły się
pokazy samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego.

W spotkaniu uczestniczyli Komendant Gminny Mieczysław Odrzywołek i Prezes OSP Tenczynek Katarzyna Kowal. To oni poprowadzili z maluchami pogadanki. Niezwykłą atrakcją dla dzieci
był samochód z podnośnikiem, który podjechał w pobliże przedszkola, a strażacy lali z niego wodą. Po takim spotkaniu większość
dzieci (także dziewczynki) chce być strażakami :)
Dyrektor Przedszkola w Tenczynku serdecznie dziękuje strażakom OSP Tenczynek za wspaniałe podejście do dzieci i propagowanie wśród nich bezpieczeństwa p. poż. Ewakuacja, zgodnie
z przepisami, została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie.
v Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
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RADOSNY TENCZYNEK
ŻYCIE Z PASJĄ

Radosny Tenczynek to nie tylko konie, koty i psy, ale również wspaniali ludzie, bez których to miejsce nie
mogłoby istnieć. Dziś chcemy przybliżyć Wam postaci naszej nieocenionej wolontariuszki Asi oraz jej przyjaciela Myszejko - na pewno ich znacie, jeżeli odwiedzacie ostoję.
- Asiu, chodzisz do technikum rolniczego o profilu hodowla koni,
czy to był oczywisty wybór dla Ciebie? Jesteś pewna, że konie to
pasja na całe życie?
- Długo się zastanawiałam, czy wybrać się do liceum ogólnokształcącego, czy też do technikum o tym profilu. Jestem już w trzeciej
klasie i nie żałuję, chociaż to wymagająca szkoła, dużo zajęć praktycznych i teoretycznych. Mam kilka zawodów do wyboru: instruktor, kowal czy też hodowca. Nie wyobrażam sobie życia bez
koni.
- Asiu, jak zaczęła się Twoja fascynacja końmi?

- W czwartej klasie mieliśmy okazję jeździć konno na zielonej
szkole, był tam duży gniady koń, który bardzo mi się podobał. Od
tamtego czasu dużo o koniach czytałam, szukałam informacji w internecie, chodziłyśmy z koleżanką do pobliskiej stadniny w Krakowie odwiedzać nasze dwa ulubione konie.

Gdy postanowiłam rozpocząć naukę jazdy, odwiedziłam kilka
miejsc z rodzicami i wybrałam w końcu stadninę koni huculskich,
ponieważ te konie bardzo mi się spodobały. To z hucułami rozpoczęłam przygodę jeździecką, są to wymagające konie, ale jazda
na nich daje mnóstwo satysfakcji. Dużo również pomagałam
w stadninie.
Wiosną ubiegłego roku trafiłam do Radosnego Tenczynka i dzięki
zdalnej nauce mogłam tu być każdego dnia, pomagać przy karmieniu koni, sprzątaniu boksów, szkółce jeździeckiej i poznać życie
stadniny od podszewki, no i oczywiście jeździć. Ciężka praca, ale
przy zwierzętach, które kocham, przy okazji dużo się uczę i spędzam
czas aktywnie.
- No i tutaj zaczyna się Twoja przygoda z Myszejkiem…

- Tak, w sierpniu ubiegłego roku trafił do nas 3.5 letni nieujeżdżony
konik polski i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Pani Ania
zaufała mi i oddała pod moją opiekę.
- Na czym polegała Twoja misja i jak ona przebiega?

- Miałam się Myszejkiem opiekować i uczyć go jazdy pod siodłem.
Oczywiście od tego się nie zaczyna, najpierw trzeba zbudować re-

lację z koniem, dużo z nim przebywać, czyścić, karmić, nauczyć
podawać kopytka do czyszczenia. Myszejko miał z tym pewien
problem, ale cierpliwością doszliśmy do etapu, gdy spokojnie zachowuje się podczas toalety.
- A jak wygląda ujeżdżanie?

- Wszystko małymi krokami, próbuje się założyć siodło, później
przychodzi lonżowanie z siodłem, jazda na lonży z instruktorem,
który kontroluje konia i uczy różnych chodów: stępa, kłusu i galopu.
Najpierw koń słucha komend instruktora, a później wyłącza się głos
i to jeździec ma współpracować z koniem wydając komendy ciałem.
- To teraz ja mogę powiedzieć, że po roku pracy Myszejko jest
wspaniałym wierzchowcem do jazdy, potrafi również pracować

Podziękowania dla uczniów
z Woli Filipowskiej
Ogromną radość sprawiła nam niedawna wizyta uczniów klasy
6 b ze szkoły w Woli Filipowskiej, którzy pod opieką wychowawczyni pani
Izabelli Piechoty zorganizowali zbiórkę na rzecz naszej fundacji. Efekty
przerosły nasze oczekiwania, oprócz zbiórki pieniężnej otrzymaliśmy karmę
dla naszych zwierzaków, przysmaki, obroże i smycz. Taka pomoc jest na
wagę złota przed nadchodzącą zimą, która zawsze jest trudnym czasem
dla naszej ostoi. Dziękujemy serdecznie za pamięć o nas!

Co u nas jesienią i zimą?

Kochani! Jesteśmy dla Was otwarci całą jesień i zimę.
Wycieczka na koniu, kucyku lub odwiedziny u naszych
milusińskich to świetna okazja, by ruszyć się z domu
w chłodniejsze dni, a uwierzcie, że jazda świetnie rozgrzewa i uodparnia! A co jeszcze można u nas robić zimą?
• pójść na spacer z jednym
z naszych psich przyjaciół

• rozgrzać się czyszcząc
i tuląc nasze słodziaki
kucyki, lub (dla starszych)
zaopiekować się
słodziakiem konikiem

• odwiedzić nas i pokrzepić
podopiecznych marchewką
lub jabłkiem, nacieszyć się

czasem spędzonym wśród
natury

Licz y my rów nież ba rdz o
na Wasze wsparcie, zima to
czas zwiększonych wydatków
dla na karmę, ciepłe derki
i napraw y boksów. Każda
złotówka, która trafi na nasze
konto: 23 1600 1462 1893
6523 9000 0001 będzie dobrze
wydana.

z mniej doświadczonymi jeźdźcami, a wycieczki na nim w teren
to prawdziwa radość. Czy jesteś z siebie dumna?

- Najbardziej dumna jestem z udziału w wewnętrznych zawodach.
Myszejko poradził sobie świetnie w ujeżdżaniu oraz skokach, które
nie były jego mocną stroną. Dużo pracy, ale i świetnej zabawy
i przygód jeszcze przed nami.
- I tego Wam obu życzymy!

Jeżeli chcecie dołączyć do grona wolontariuszy i spędzać życie
z pasją – serdecznie zapraszamy!
Skontaktujcie się z nami telefonicznie: 792-977-009
lub znajdźcie nas na f b:
www.facebook.com/radosnytenczynek
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OLEJKI MIND & MOOD
ORIFLAME wzbogaciło swoją ofertę
o olejki eteryczne MIND & MOOD.
Olejki to skoncentrowane kompozycje aromatycznych
ekstraktów roślinnych - cząsteczki aromatów są
ekstrahowane z liści roślin, płatków, kory itp. Nie są
rozcieńczane żadnym olejkiem nośnym, co oznacza, że
olejek eteryczny jest w 100% naturalny i skoncentrowany.
Proces ekstrakcji odbywa się wyłącznie poprzez destylację
z parą wodną lub ciśnienie mechaniczne bez żadnego
rozpuszczalnika, jest więc przyjazny dla środowiska.
Olejki „czyste” w 100% - znajdują się w buteleczkach. Są
silnie skoncentrowane i mają naprawdę mocny zapach,
dlatego nie należy nakładać ich bezpośrednio na skórę, tylko rozcieńczać olejkiem nośnym.
Ponieważ wybierane są wyłącznie naturalne składniki, gama zapachów jest relatywnie wąska.
Olejki potrafią wpływać na Twoje samopoczucie emocjonalne.
Olejki posiadają badania neurobiologiczne. Neurobiologia bada układ nerwowy. Neurobiolodzy
przyglądają się aktywności mózgu i jej wpływowi na nasze zachowania. Olejki eteryczne mają
potężną moc oddziaływania na mózg. Korzystając z neurobiologicznych metod badawczych
określono, jak różne aromaty wpływają na mózg - i co to oznacza.
Posiadamy 4 olejki i 4 roletki.
Jeśli chcesz poznać ofertę olejków zapraszamy do naszych biur.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

KRZESZOWICE, UL. WALKOWSKIEGO 2 - I p.
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
W naszych biurach pomagamy też Emilce Włosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.
Ty także możesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.

Ciasto czekoladowe z dynią
- mega pyszne!

Ciasto czekoladowe z dynią..., a zaczęło się od tego, że przed domem
leżała dynia, a za mną chodziło coś... coś pysznego. Tylko pomysłu mi było
brak na to, co mogę zrobić. Poszłam po dynię i część z tej dyni wykorzystałam do pieczonej dyni na ostro. A potem zaczęłam szukać pomysłu
w internecie na przerobienie kolejnego kawałka... i tak trafiłam na ciasto
na blogu I love bake.
Zmieniłam je minimalnie, czyli
zamieniłam cukinię na dynię
:) i usunęłam kawę, której nie
pijam, dodałam też esencję
waniliową, a usunęłam ekstrakt migdałowy. Nie dałam
też polewy. Jakie wyszło ciasto?
Przepyszne, wilgotne, no po
prostu w ciągu chwili powstało
coś znakomitego :).
Ciasto czekoladowe z dynią
• 1 1/4 szklanki mąki
tortowej
• 1/4 szklanki kakao
• 1 łyżeczka sody
oczyszczonej
• 1/2 łyżeczki cynamonu
• 3/4 szklanki cukru
• 1 jajko
• 85 g masła lub margaryny,
roztopionej
• 1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego
• 2 szklanki startej dyni
(u mnie na tarce, na
grubych oczkach)

Dynię dodajemy do masy. Następnie po łyżce dodajemy suche
Mąkę mieszamy razem z kakao, składniki.
cynamonem oraz sodą w misce. Mieszamy tylko do połączenia.
Mikserem miksujemy jajko
z cukrem przez ok. 2-3 min,
dodajemy rozpuszczone masło,
esencję waniliową, mieszamy.

Im dłużej mieszasz, tym ciasto
będzie cięższe.

Ja pr z eło ż y ła m c ia sto do
szklanej kwadratowej formy wy-

łożonej papierem do pieczenia
i wysmarowanej olejem.
Pieczemy w temp. 180 C przez
ok. 40-50 min do tzw. suchego
patyczka.
Smacznego!!

Ulla Pałka

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

Dlaczego warto stosować rękawice ochronne podczas sprzątania?
Rękawice – nosimy je zimą, żeby ochronić delikatną skórę przed mrozem czy wiatrem, zakładamy przy różnych pracach gospodarczych – pieleniu ogródka czy sadzeniu roślin. Cel jest jeden – zadbane dłonie, którym nie trzeba fundować regenerujących
zabiegów. A co ze sprzątaniem? Tu bywa różnie. Wyjaśniamy, dlaczego warto stosować rękawice podczas mycia naczyń czy szorowania łazienki i które modele najlepiej sprawdzą się dla alergika.
Zazwyczaj obowiązkowy zestaw do sprzątania to różnej maści detergenty oraz akcesoria, które ułatwiają nam pracę – gąbka czy
ściereczka zawsze czeka w pogotowiu. Niestety często zapominamy o rękawicach, które
chronią naszą skórę przed uszkodzeniami
mechanicznymi i są barierą dla brudu, zarazków i silnie działających substancji akt y wnych. Dlaczego? Powodów jest wiele:
nie przywiązujemy do tego wagi i sprzątamy
spontanicznie, nie wyrobiliśmy tego nawyku,
wreszcie przekonanie, że przecież to tylko niewinne sprzątanie, co mogłoby się stać?
Silne detergenty
= zniszczona skóra dłoni
Choć niewielu z nas sprawdza skład chemiczny
środków czystości, to długa lista na opakowaniu nie zwiastuje nic dobrego – nie jest
przyjazny dla naszej skóry. Oczekujemy od
nich skuteczności – detergenty mają usuwać
tłuste plamy czy zanieczyszczenia – i faktycznie je usuwają, działając przy tym drażniąco na naszą skórę.
Aktywne środki myjące niszczą jej naturalną warstwę ochronną,
a woda dodatkowo ją rozmiękcza, ułatwiając wniknięcie detergentów. Nie zawsze odczuwamy od razu skutki, dlatego bagatelizujemy temat. Jednak jeśli zdamy sobie sprawę, jak często
nasze dłonie mają kontakt z drażniącymi substancjami chemicznymi, prawdopodobieństwo wystąpienia spierzchniętych,
suchych lub piekących dłoni oraz osłabionych paznokci wzrasta.
Najprostszym sposobem, aby się przed tym zabezpieczyć, jest
założenie gumowych rękawiczek.

podczas zmywania czy obierania warzyw. Natomiast nie nadają
się do kontaktu z tłuszczami i olejami mineralnymi, który je
rozpuszcza. Można je znaleźć też w wersji pudrowanej – te łatwiej założyć na dłonie.

Lateksowe czy nitrylowe?
Modele ochronne występują w kilku wersjach. Te, które potocznie nazywamy gumowymi, są zazwyczaj wykonane z lateksu,
który jest pozyskiwany z kauczukowca brazylijskiego. Lateks
ma postać lepkiego, mlecznego soku, który zbiera się spod naciętej kory drzewa. Powstałe z niego rękawiczki są elastyczne,
dobrze dopasowują się do dłoni i ułatwiają precyzyjne wykonanie czynności. W kosmetyce stosuje się cienkie rękawiczki,
zaś przy pracach domowych te grubsze. Dobrze sprawdzą się

– W okresie pandemicznym na nowo doceniliśmy, jak cennym
wynalazkiem są rękawice gumowe. Ze względu na swoje właściwości ochronne oraz łatwiejsze zachowanie higieny stały
się niemalże towarem deficytowym. Na szczęście sytuacja się
unormowała i nie ma problemu z ich dostępnością, wręcz przeciwnie – możemy wybierać wśród wielu modeli jedno- i wielorazowych, lateksowych czy nitrylowych. A jeśli dobro środowiska

Alternatywą dla modeli lateksowych są rękawice nitrylowe –
idealne dla osób, które są uczulone na naturalny lateks. Syntetyczna guma nitrylowa jest mocniejsza niż lateksowa i odporna
na przebicie. Dodatkowo można ją stosować przy czynnościach
wymagających użycia tłustych substancji. Wiele osób ceni ich
neutralny zapach w przeciwieństwie do specyficznej woni lateksu.
Duża odporność na przebicie sprawia, że sprawdzą się dobrze
podczas rutynowego sprzątania łazienki czy kuchni.

jest dla nas równie ważne jak ochrona naszych dłoni, wybierzmy
modele wykonane z certyfikowanych upraw kauczukowców, jak
czerwone rękawice gumowe z linii Paclan For Nature. Są nie
tylko przyjazne dla naszej skóry, ale także planety. W każdym
domu powinno się znaleźć miejsce dla pary takich rękawiczek
– w końcu skórę mamy tylko jedną – mówi Marta Krokowicz,
Brand Manager marki Paclan.
Dziś bardziej dbamy o higienę dłoni – myjemy je dokładniej
i często dezynfekujemy, dlatego nie zapominajmy o zakładaniu
rękawic ochronnych w momencie, kiedy kontakt z silnymi
detergentami jest największy. Założenie gumowych rękawic
trwa chwilę, a pozytywne skutki odczujemy w długofalowej
perspektywie.
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WOŚP deklaruje wsparcie dla lekarzy
i ratowników działających na granicy
Jurek Owsiak w swoim internetowym wpisie po raz kolejny odniósł się do
dramatycznych zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Tym razem prezes
zarządu Fundacji WOŚP zapowiedział udzielenie wsparcia - w postaci
sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych - dla ratowników i lekarzy,
którzy chcą udzielać pomocy medycznej uchodźcom.
"Prawo Samarytanina, a jeszcze
mocniej artykuł 162, paragraf
1 Kodeksu Karnego mówią, że
należy udzielać pomocy innym.
Artykuł 162 KK mówi : „Kto
człowiekowi znajdującemu się
w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utrat y życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez
narażenia siebie lub innej osoby
na niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Tego uczymy wszystkich naszych
przyjaciół, którzy chcą współpracować z Fundacją WOŚP przy organizacji naszego Pol'and'Rock
Festival tworząc Pokojowy Patrol.
Tego także nauczyliśmy do tej
pory 30 763 nauczycieli, którzy
w 12 593 szkołach podstawowych
w Polsce prowadzą nasz Program
Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy
Ratować” (sprawdź, czy Twoja
szkoła też prowadzi takie zajęcia
na szkoły.wosp.org.pl). Nauczyciele do tej pory przeszkolili blisko
3 000 000 dzieci. Program trwa
już 16 lat i polega nie tylko na
nauce wezwania pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
ale przede wszystkim nauczeniu
się, że trzeba reagować, gdy ktoś
potrzebuje pomocy.
Na granicy polsko-białoruskiej,
nie tylko w tym jednym miejscu

znanym z przekazów medialnych,
ale na przestrzeni dziesiątek kilometrów, znajdują się uchodźcy,
którzy pragną przejść na stronę
polską. Nie wnikając w aspekty
polityczne tej sytuacji, wiele
z tych osób znajduje się na skraju
wyczerpania i prosi o pomoc medyczną. I w tym przypadku, jeśli
chociaż ich stopa stanęła na polskiej ziemi, każdego z nas obowiązuje Artykuł 162, paragraf 1
Kodeksu Karnego. Z ogromnym
przejęciem dowiedziałem się, że
w tej sprawie bardzo dzielnie, odważnie, a przede wszystkim po
ludzku, zaczęły działać grupy wolontariackie, a wśród nich bardzo
wiele osób związanych z Pokojowym Patrolem. To najczęściej
lekarze i ratownicy medyczni.
Fundacja WOŚP dziękuje Wam,
będziemy Was wspierali: sprzętem

medycznym i artykułami zużywalnymi, aby ta pomoc była jak
najbardziej skuteczna.

Każdy, kto może w tej sprawie
pomóc – ręka do góry! Wczoraj
zadzwoniła do mnie Europosłanka Janka Ochojska, która
poruszona tą tragedią, szukała
wsparcia także u naszej Fundacji.
Będziemy pomagali.
Tak czysto, po ludzku, zgodnie
z prawem, zgodnie z sumieniem,
zgodnie ze swoimi umiejętnościami, bez względu na okoliczności, po prostu będziemy pomagać ratować zdrowie i życie
ludzkie. Nie oglądajmy się na
decydentów, tylko my, obywatele
zróbmy to od siebie.

Grupa Granica cały czas próbuje
pomagać uchodźcom."
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Pępowina, która dusi
To jest niestety popularny problem wielu osób zgłaszających się na
terapię. I to zarówno terapię pary, jak i indywidualną. Kiedy pracuje
się z parą na genogramie (takim drzewie genealogicznym, ale emocjonalnym, rodziny) niepoukładane relacje z rodzicami wychodzą dość
szybko. Ułatwia to tym bardziej fakt, że druga osoba zwykle odczuwa
pewien dyskomfort i brak satysfakcji ze związku właśnie w z powodu
nierozwiązanych przez partnera tych kwestii. Gorzej jest w terapii jednej
osoby, ponieważ bardzo często ona sama tego problemu nie dostrzega.
To nawet nie jest dziwne. Często tzw. nieodcięta pępowina przybiera
ukrytą postać, wcale niezauważalną wprost.
Relacje z rodzicami z jasnych
powodów są jednymi z najważniejszych. Oczywiście nasi rodzice są tylko ludźmi i popełniają ogrom błędów, w tym wychowawczych. Nie zawsze jest
tak (a może nawet lepiej byłoby
powiedzieć: przeważnie nie
jest tak), że rodzice zaspokoją
wszystkie nasze dziecięce potrzeby. W momencie, kiedy
rodzina dodatkowo przeżywa
jakieś większe problemy (np.
alkoholizm), jest to tym trudniejsze. Co my jako osoby dorosłe zrobimy z tymi niezaspokojonymi potrzebami jest
istotne, zwłaszcza w budowaniu ważnych relacji. Nieświadomie chcemy, by osoby
nam bliskie w dorosłym życiu
zaspokoiły potrzeby, których
nie udało się zaspokoić naszym
rodzicom. To w znacz ąc y
sposób wpływa na oczekiwania
wobec związku i partnera, ale
również na rozczarowanie relacją i brak sat ysfakcji. To
jest właśnie „nieodcięta pępowina”, której nie widać.
Cały czas przeżywamy jakieś
rozczarowanie rodzicami, ich
nieidealną postawą rodzi-

cielską, frustrację z powodu
nienasyconych przez nich naszych pragnień i szukamy rozwiązania dla swoich trudnych
przeżyć w partnerze. Nieświadomie oczekujemy, że
partner będzie takim naszym
idealnym rodzicem, który naprawi błędy tego biologicznego.
Powiedzmy sobie szczerze – to
nie jest uczciwe wobec partnera
i utrudnia budowanie dojrzałej
z nim relacji.

współmałżonka. Taka ogromna
potrzeba potwierdzenia siebie
w ocz ach rodziców mo ż e
właśnie świadczyć o tym, że
emocjonalnie nadal jesteśmy
dziećmi, które szukają aprobaty
rodzica.

Każdy z nas, w którymś momencie swojego życia powinien
przyjrzeć się swoim relacjom
z rodzicami. Czy wszystko im
wybaczyłem? Za co jestem im
wdzięczny? Czy potrafię iść
Jednym z objawów nieodciętej swoją własną drogą, nawet
pępowiny jest również chęć jeśli to nie podoba się moim
życia w taki sposób, żeby ro- rodzicom? Jeśli z jakichś podzice nas akceptowali i apro- wodów odpowiedzi na te pybowali nasze wybory. Z jednej tania są trudne, może być tak,
strony jest to oczywiste, że pra- że to co mnie łączy z rodzicami
gniemy, by rodzice byli z nas nie jest relacją miłości, ale
dumni nawet, gdy jesteśmy pętlą, która dusi.
dorośli. Problem zaczyna się
wtedy, gdy swoje plany i pomysły życiowe dostosujemy pod
gust naszych rodziców. Mogą
v Magdalena Poprawa –
to być zwykłe drobne sprawy
pedagog, psychoterapeuta.
– np. kobieta, która ubiera się
Prowadzi „Przystań”
Ośrodek Psychoterapii,
jedynie w takie ubrania, które
w której prowadzona jest
podobają się jej matce. Przeterapia indywidualna,
ważnie jednak rozszerza się
rodzinna, par i dzieci.
to również na poważniejsze
32-060 Liszki 554
sprawy – wybór znajomych,
tel. 608 38 15 99
k ierunku studiów a nawet

Przypominająca dawka szczepionki
przeciw Covid-19 dostępna w Punkcie
Szczepień w Galerii Bronowice
Od ponad dwóch miesięcy w Galerii Bronowice działa pierwszy małopolski
punkt szczepień powszechnych przeciw Covid-19, zlokalizowany w centrum
handlowym. Dotychczas z jego oferty skorzystało prawie 12 tys. osób.
Zgodnie z najnowszymi zaleceniami od 24 września w punkcie można również
przyjąć przypominającą trzecią dawką szczepionki. Klienci mogą zaszczepić
się przy okazji zakupów bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Trzecia, przypominająca dawka
szczepionki może być podawana
osobom, które ukończyły 50 rok
życia oraz osobom zatrudnionym
w służbie zdrowia, w tym stomatologom i farmaceutom. Aby ją przyjąć,
od pełnego cyklu szczepienia, tj. od
daty przyjęcia drugiej dawki (lub jednorazowej w przypadku preparatu
Johnson&Johnson) musi upłynąć
minimum pół roku.
- Szczepienia przypominającą
dawką wakcyny przeciw Covid-19
realizowane są zawsze preparatem
firmy Pfizer, bez względu na to,
jaki rodzaj szczepionki dana osoba
otrzymała wcześniej - podkreśla
Agata Junger-Kłosowska z Centrum
Medycznego UNIMED Kraków,
organizatora punktu w Galerii
Bronowice.

Równolegle z podawaniem przypominającej dawki szczepionki przeciw
Covid-19, punkt w Galerii Bronowice realizuje swoje wcześniejsze
zadanie. Klienci mogą skorzystać
tu ze szczepienia pełnym cyklem
preparatów firmy Pfizer, Moderna
oraz Johnson&Johnson, jak również
przyjąć drugą dawkę bez względu
na miejsce podania pierwszej. Warunkiem przyjęcia drugiej dawki jest
upłynięcie minimalnego okresu pomiędzy dawkami. W lokalu możliwe
jest również szczepienie dzieci i młodzieży od 12 rż., na miejscu dostępni
są kwalifikujący do szczepienia lekarze, mający na co dzień doskonały
kontakt z najmłodszymi. Dzieciom

Hotel dla kotów i małych zwierząt

podawany jest dwudawkowy preparat firmy Pfizer.

- Z oferty punktu szczepień w naszej
Galerii skorzystać można przy okazji
zakupów w obiekcie, wizyty w kinie
czy spotkania ze znajomymi w restauracji. Lokal znajduje się na parterze, tuż przy wjeździe z parkingu,
nieopodal wejścia do Auchan. Nie
obowiązują wcześniejsze zapisy,
a o komfort i bezpieczeństwo osób
szczepiących się dba wykwalifikowany personel medyczny oraz lekarze - mówi Aleksandra Mańka,
Dyrektor Galerii Bronowice.
Punkt Szczepień w Galerii Bronowice przygotowano zgodnie
z wszelkimi wymogami organizacyjno-technicznymi i wytycznymi
dla tego typu placówek, wyposażony
też został w odpowiedni sprzęt medyczny. Szczepiący się przyjmowani
są przy zachowaniu reżimu sani-

tarnego. Na miejscu należy wypełnić
niezbędną dokumentację oraz przejść
kwalifikację medyczną, na podstawie
której podawany jest preparat. Organizatorem punktu szczepień jest
Centrum Medyczne UNIMED
Kraków.
Punkt szczepień w Galerii Bronowice czynny jest od poniedziałku
do soboty w godzinach 9:00-18:00.
Dużym udogodnieniem jest także
możliwość weryfikacji dostępności
szczepionek na konkretny dzień,
której można dokonać dzwoniąc pod
numer: 511 695 015 lub sprawdzając
na FB CM Unimed.

Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.
Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany
tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:
pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku:

KocieSprawki
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Program
„Kapliczki Powiatu Krakowskiego”
W 2021 roku został uruchomiony program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, w ramach którego udzielana jest dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego.
Celem dotacji jest wspieranie
i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad
zabytkowymi kapliczkami, stanowiącymi charakterystyczny
element podkrakowskiego krajobrazu oraz ważną część dziedzictwa kulturowo-religijnego.

wskazanym na dole
strony (Dokumenty,
które warto znać).

Warto pamiętać, że są to warunki konieczne, które musi
spełniać kapliczka wskazana
we wniosku o udzielenie dotacji.

Kto może dostać
dotację?

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji
nie moż e prz ek roczyć 70% naNa co można dostać dotację? kładów koniecznych
Dotacja będzie udzielana na na wykonanie prac
prace konserwatorskie, restau- konserwatorskich,
ratorskie lub roboty budowlane restauratorskich lub
robót budowlanych
przy kapliczkach, które:
przy kapliczce wpi• położone są na terenie
sanej do rejestru zapowiatu krakowskiego,
bytków lub znajdu• wpisane są do rejestru
jącej się w gminnej
zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków.
ewidencji zabytków.

Zakres prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem w niosku pow inien
obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia. Dotacja może obejmować finansowanie nakładów
koniecznych na konk retne
prace czy działania. Ich wykaz
znajduje się w Uchwale Rady
Powiatu w Krakowie, którą
można znaleźć pod linkiem

DO SPRZEDANIA

Wniosek o dof inansowanie może
zostać złożony przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (np. gminę, paraf ię,
organizację pozarządową), finansującą prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy
kapliczce, a także posiadającą
tytuł prawny do kapliczki, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa
rz ecz owego a lbo stosunku
zobowiązaniowego.

Warto pamiętać, że jednym
z załączników do wniosku jest
dokument potwierdzający tytuł
prawny do kapliczki.
Kiedy złożyć wniosek
o udzielenie dotacji?

Nabór wniosków o udzielenie
dotacji trwa od 1 do 31 października 2021 roku (z terminem
realizacji zadania do 30 listopada
2022 roku).
Więcej informacji na stronie:
powiat.krakow.pl/kapliczki/

dom w Paczółtowicach

Ostatni miesiąc na oddanie głosu
w plebiscycie Fasada Roku 2021

tel. 696 595 118

Prawie 300 budynków z całej Polski zameldowało się na starcie tegorocznej – rekordowej
pod względem liczby zgłoszeń – edycji konkursu Fasada Roku organizowanego od 2007
roku przez firmę Baumit. Zanim profesjonalne jury oceni wszystkie kandydatury i wskaże
zwycięzców, niezależny ranking stworzą internauci – październik to już ostatnia szansa na
oddanie swojego głosu w plebiscycie i wsparcie projektów ze swojej okolicy!

o pow. ok. 120 m kw w zabudowie bliźniaczej
wraz ze stodołą ok. 60 m kw
na działce 10 a.
Cena: 225 tys. PLN.

OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

DO SPRZEDANIA

ładna DZIAŁKA o pow. 43 a
w RUDNIE k. TENCZYNKA
(4/5 powierzchni - tereny mieszkaniowe, 1/5 - zieleń nieurządzona)

Regularny kształt, obok lasu.
Cena: 236 tys. PLN.

tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

część domu plus dwa garaże,
w Nowej Górze k. Krzeszowic,
na ogrodzonej działce 6 a.
W skład oferowanej do sprzedaży
części domu wchodzą: mieszkanie, balkon
i taras, klatka schodowa, strych,
pomieszczenie gospodarcze oraz dwa garaże.

Cena: 170 tys. PLN.

tel. 696 595 118

Konkurs Fasada Roku co roku wyłania najpiękniejsze budynki z elewacją wykończoną kompletną technologią Baumit. Jego ideą jest podkreślenie znaczenia elewacji w kształtowaniu lokalnego krajobrazu oraz
docenienie architektów, inwestorów,
wykonawców, którzy – sięgając po
ciekawe pomysły i wysokojakościowe
materiały budowlane – kreują atrakcyjną scenerię naszego życia.

Tegoroczna edycja jest już 15. odsłoną rywalizacji, wyłaniającej
zwycięzców w 5 kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji,
budynek niemieszkalny, budynek
zabytkowy po renowacji. Patronat
honorowy objęły nad nią uznane
organizacje branżowe: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP), Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz
Fundacja Twórców Architektury
(FTA).

cięzców w pięciu kategoriach jury
będzie musiało ocenić łącznie aż
295 budynki, o blisko 20 więcej niż
poprzednio!. Kandydaci to m.in.
domy, kamienice i osiedla mieszkalne, a także budynki biurowe,
hotele, markety, szkoły, obiekty
sakralne, szpital, pałac czy lodowisko – przedstawiciele wszystkich
województw. Swoje reprezentacje
mają duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie.

Na najlepszych czekają oczywiście
nagrody – realizacje, które zajmą
pierwsze miejsce w swoich kategoriach, zyskają tytuł Fasada Roku
2021, a osoby/podmioty zgłaszające
otrzymają nagrodę pieniężną
w wysokości 10 000 zł. To jednak
nie wszystko! Zwycięskie projekty
zakwalifikują się do Baumit Life
Challenge, by w międzynarodowym gronie zawalczyć o tytuł
Europejskiej Fasady Roku i jeszcze
atrakcyjniejsze bonusy finansowe.

fasad tworzą internauci. Jurorem
może zostać każdy – wystarczy
wejść na stronę www.fasadaroku.
baumit.com i ocenić dowolną liczbę
projektów, przyznając im od 1 do
5 gwiazdek, w zależności od tego
w jakim stopniu podoba nam się
dana realizacja. Ci, którzy jeszcze
tego nie zrobili, wciąż mogą to
nadrobić – głosowanie trwa do 31
października br. Trzeba się jednak
pospieszyć, bo czasu jest coraz
mniej.

Ideę konkursu wspierają uznane
organizacje, takie jak Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP), Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz
Fundacja Twórców Architektury
(FTA), a także media branżowe,
w tym redakcje takich periodyków
jak: „Budujemy Dom”, „ekspertbuZostań jurorem – zagłosuj!
dowlany”, „Izolacje”, „Otoczenie
Rekord bije rekord
O tym, które projekty zwyciężą
Domu”, „Projekty domów”, „ReKonkurs Fasada Roku cieszy się i zdobędą główną nagrodę wraz
nowacje i Zabytki”, „Technologie
dużym, stale rosnącym zaintere- z przepustką do zmagań na mięi Materiały”, „TerazDom”, „Zasowaniem architektów, biur pro- dzynarodowym poziomie, zdeObiekty, które wypadną najlepiej wód:Architekt” oraz portali injektowych, inwestorów i wyko- cyduje w listopadzie br. profesjow ocenie publiczności otrzymają ternetowych: 4budowlani.pl, arnawców. Od kilku lat możemy nalne jury złożone z wybitnych
tytuł: „Wyróżnienie internautów”. chimania.pl, architekturadzisiaj.
obserwować utrzymujący się przedstawicieli świata archiCzy wybory internautów pokryja pl, budnet.pl, chemiabudowlana.
trend rosnącej liczby zgłoszeń, tektury i budownictwa. Zanim to
się z ocenami jurorów? Dowiemy info, infoarchitekta.pl, murator.
a każda kolejna edycja jest pod nastąpi, wcześniej poznamy rozpl, obud.pl, propertyjournal.pl,
się już wkrótce.
tym względem rekordowa. I tak strzygnięcie plebiscytu, w ramach
sztuka-architektury.pl, terazdom.
w tym roku, aby wyłonić zwy- którego swój niezależny ranking
pl czy w-a.pl.
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Jesień w terenie!

Niestety, lato a.d. 2021 minęło bezpowrotnie, trwa jesień a gdzieś z oddali nadciąga zima. Czy aby na pewno
niestety? Zależy z której strony popatrzymy, ale środowisko offroadowe zazwyczaj w większości nie może
się doczekać mokrej jesieni i cieszy się, widząc jak polne drogi zamieniają się w błotne przeprawy i głębokie
pułapki. Prawda jest taka że im gorzej, tym lepiej. No, może bardziej dyplomatycznie zabrzmi gdy powiemy im
trudniej tym lepiej.
Jak bardzo nocna ulewa potrafi zmienić poziom trudności danej
trasy czy odcinka wie chyba każdy kto aktywnie używa swoje
4x4. Latem niejednokrotnie już pogoda zmieniła plany w drugą stronę, gdyż trasa przez kilka upalnych dni totalnie obeschła
zmieniając wyprawę w spacerek. Teraz czas na zmianę we właściwym kierunku, gdy dzień ucieka a kilometrów nie przybywa,
gdy ten lekki podjazd nagle zmusza nas do użycia wszystkich
dostępnych środków a i to nie starcza by go pokonać. Gdy ten
delikatny, zazwyczaj niezauważalny trawers nagle powoduje że
samochód zamiast do przodu zsuwa się w bok jak po maśle.
I to co lubimy najbardziej, gdy ta mała kałuża w koleinie nagle
pochłania pojazd aż po progi i możemy już liczyć tylko na wyciągarkę lub pomoc współtowarzyszy :-)
Aktualnie z pełną mocą szykujemy i usprawniamy nasze pojazdy, aby jak najszybciej podać terminy kolejnych, jesiennych
wypraw. Gdy tylko ruszymy w teren pojawią się ogłoszenia na
naszym FB, gdzie i kiedy planujemy zmierzyć się z terenem. Ale:
Nie tylko uzbrojone po zęby agresywne terenówki!
Jeśli czytają to również właściciele coraz popularniejszych
całkiem sprawnych terenowo i sprytnych SUVów 4x4, rozważamy przygotowanie imprezy także i dla Was. Łatwiejszej,
mniej ryzykownej dla mechaniki i karoserii waszych pojazdów ale równie ciekawej i zapewniającej mnóstwo pozytywnych wrażeń. Zatem śledźcie nasz facebook i do zobaczenia
w jesiennym błotku!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM?
NASZE ATUTY TO:
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań
marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwianie wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakupu/sprzedaży
nieruchomości (Uwaga! Dotyczy to nie tylko nieruchomości będących w
ofercie naszego Biura)
• Współpraca ze sprawdzonymi i rzetelnymi notariuszami
• Możliwość polecenia Klientom zaufanych specjalistów, m.in. geodety,
architekta, agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Załatwianie kredytów hipotecznych (lub gotówkowych) na sfinansowanie
zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko
nieruchomości będących w ofercie naszego Biura)
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”,
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych
branżowych portali internetowych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Działanie z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym, co stanowi najlepszą
dla nas rekomendację
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” - to dewiza, którą faktycznie wprowadzamy w życie
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Pośredniczymy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań,
lokali użytkowych, obiektów komercyjnych i działek.
Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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OFERUJEMY:
KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków
Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl
Wkrótce zapraszamy pod nowy adres:
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków

▪ OKNA PVC
DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪

ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

Folia w płynie – gdzie i kiedy warto ją stosować?
Wykańczając łazienkę czy kabinę prysznicową najczęściej decydujemy się na położenie płytek ceramicznych na ścianach
i podłodze. Nic dziwnego, gdyż tego typu okładziny pięknie się prezentują, są praktyczne i łatwo je utrzymać w czystości.
Chronią przy tym mury przed szkodliwym działaniem wilgoci – zaraz, zaraz, ale czy na pewno?
O co właściwie
tyle zachodu?
Ściany i podłoga w takich pomieszczeniach jak łazienka,
pralnia czy suszarnia każdego
dnia narażone są na zawilgocenie. Choć mogłoby się
wydawać, że okładziny ceramiczne wybierane do wykończenia powierzchni same
w sobie są wodoszczelne i stanowią wystarczające zabezpieczenie przed niekorzystnym
działaniem wilgoci, w rzeczywistości wcale tak nie jest. –
Jak to? Przecież płytki są wodoodporne – mógłby ktoś powiedzieć. I oczywiście miałby rację. Ale… No właśnie, jest coś jeszcze
– spoiny, wypełniające przestrzeń między płytkami – to właśnie one
stanowią słaby punkt konstrukcji i to przez nie woda może przenikać
pod glazurę. Konsekwencje mogą być nieprzyjemne, a przy tym także
kosztowne. Zagrzybienie czy uszkodzenia podłogi lub ściany to tylko
niektóre z defektów, jakie mogą pojawić się w przypadku nieprzemyślanej realizacji prac, jak i remontów. By uniknąć problemów w przyszłości, w strefach mokrych i wilgotnych, należy zastosować folię
w płynie Baumit Proof – skutecznie zabezpieczy ona podłoże przed
zniszczeniem spowodowanym wilgocią, a w razie awarii instalacji czy
wylania się wody np. z pralki, pozwoli zminimalizować szkody. Dobrze
dobrana izolacja chroni nie tylko samą łazienkę, lecz także sąsiadujące
z nią pomieszczenia.
Folia w płynie – co to takiego?
To nic innego jak preparat, który po wyschnięciu tworzy szczelną i elastyczną powłokę, zapobiegającą wnikaniu wody i wilgoci w strukturę
ściany lub podłogi. Wykorzystuje się ją do zabezpieczenia różnego rodzaju powierzchni budowlanych – od betonu, jastrychów przez tynki
cementowe lub gipsowe, aż po płyty g-k czy podłoża ceramiczne. Pełni
rolę hydroizolacji podpłytkowej w łazienkach oraz innych mokrych
lub wilgotnych pomieszczeniach, jak np. natryski, toalety czy pralnie.
Gdzie zastosować?
Stosuje się ją zwykle w miejscach bezpośrednio narażonych na regularne zamoczenie, zachlapywanie czy opryskiwanie wodą, takich jak
np. ściany prysznica, okolice wanny, umywalki i podłoga. Ściany wokół
umywalki zabezpiecza się na przestrzeni przynajmniej 50 cm z każdej

strony. W przypadku wanny czy kabiny prysznicowej powłokę wodochronną najrozsądniej jest poprowadzić aż do sufitu, zachowując przy
tym bufor o minimalnej szerokości 50 cm z każdej strony. Natomiast
podłoga w pomieszczeniach mokrych powinna być zawsze izolowana na
całej powierzchni, z wyprowadzeniem na ściany do wysokości przynajmniej 15 cm. W małych łazienkach, gdzie urządzenia zwykle znajdują
się blisko siebie, a ich strefy rozbryzgowe się nakładają, wymagane jest
zabezpieczenie całych, niekiedy nawet wszystkich ścian.
Jak aplikować?
Zanim przejdziemy do wykonania powłoki wodochronnej, najpierw
musimy odpowiednio przygotować podłoże – powinno być nośne,
wolne od zanieczyszczeń mogących zmniejszać przyczepność izolacji.
Powierzchnia tynków powinna być zatarta „na ostro”. W przypadku
nierówności należy je wcześniej wyrównać np. zaprawą Baumit Preciso.
Powierzchnie przed nakładaniem hydroizolacji trzeba zagruntować preparatem Baumit Grund. Po minimum kwadransie możemy przystąpić
do zasadniczej części prac.
Sama aplikacja folii w płynie jest łatwa i szybka. Nanosi się ją w dwóch
warstwach na zabezpieczaną powierzchnię, używając do tego pędzla
lub wałka welurowego. W strefie łączenia ścian i podłóg oraz w narożnikach, w pierwszą warstwę folii w płynie zatapia się specjalną taśmę
uszczelniającą, np. Baumit Strap lub Baumit Strap Plus, która ma za
zadanie zapobiec powstaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania ciągłości hydroizolacji. Pamiętajmy przy tym, że druga warstwa
folii powinna być nałożona dopiero po wyschnięciu pierwszej, czyli po

upływie ok. 12 godzin. Po min. 24 godzinach od nałożenia ostatniej
warstwy możemy rozpocząć układanie płytek.

– Miejmy na względzie, że folia w płynie jest mało odporna na uszkodzenia mechaniczne, dlatego jej nanoszenie najlepiej zacząć od powierzchni pionowych – zaizolujmy je, przyklejmy płytki, by dopiero
potem przejść do zaizolowania i wykończenia podłogi. Pamiętajmy też
o tym, że folia w płynie jest izolacją elastyczną. By w pełni wykorzystać
tę właściwość, zadbajmy o to, by klej do płytek, zaprawa do fugowania
i wypełniacz silikonowy również posiadały tę właściwość – podpowiada
Tomasz Dzierwa, product manager Baumit Polska.
Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej to prosta czynność, którą można
nawet wykonać samodzielnie. Pominięcie tego etapu prac jest bardzo
ryzykowne i nie przyniesie nam korzyści. Brak zabezpieczenia powierzchni ścian i podłogi przed wilgocią może być fatalny w skutkach
i wiązać się z wysokimi kosztami remontu, znacznie przewyższającymi
osiągnięte pozornie oszczędności. Zastanówmy się dwa razy czy warto…
www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska
www.instagram.com/baumit.polska
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ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIURA:

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

KRZESZOWICE, UL. WYKI 2

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

niesamowicie usytuowana, widokowa działka
budowlana ok. 20 a w Balicach gm. Zabierzów.
Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną,
kamienistą. Do sprzedania również granicząca
z nią działka ok. 20 a.

część domu w Nowej Górze, z garażem
i pomieszczeniami gospodarczymi.

dom w zabudowie bliźniaczej plus stodoła w
Paczółtowicach, działka 10 a.

Cena: 170 tys. PLN.

Cena: 225 tys. PLN.

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

Cena: 870 tys. PLN.

Cena: 280 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka usługowa 50 a,
w Siedlcu, gm. Krzeszowice..
Cena: 580 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana o
powierzchni 17,5 a w Tenczyn ku. Ładne,spokojne miejsce.
Cena: 192,5 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dom 90 m kw w Krzeszowicach, działka 78 a. Cena: 970 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Paczółtowicach, działka 10 a. Cena: 225 tys. PLN
Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a.
Cena: 1.600 tys. PLN.
Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub
totalnego remontu na działce budowlano-usługowej M1U, o pow.
16 a. Cena: 200 tys. PLN.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

DO SPRZEDANIA
kamienica 300 m kw. w Krakowie,
ul. Królowej Jadwigi - 3 kondygnacje
po 2 mieszkania, plus powierzchnia
biurowa i 1 pomieszczenie na
półpiętrze (do ew. adaptacji).
Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

14. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
15. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia.
Cena: 139 tys zł.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
16. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje,
każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.
17. Kamienica 300 m kw. w Krakowie - 3 kondygnacje po 2 mieszkania,
plus powierzchnia biurowa i 1 pomieszczenie na półpiętrze (do ew.
adaptacji). Nowa cena: 2.610 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
18. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice. Cena: 580 tys zł.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
7.

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

Działka 32 a, o przeznaczeniu M1U (ok. 27 a) oraz ZL (ok. 5 a),
przy ul. Śląskiej w Zabierzowie. Nowa cena: 635 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości
pełnić rolę garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.

19. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład
produkcyjny. W pobliżu autostrady A4. Dojazd dla TIR.
Cena: 1.378 tys. PLN
20. 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.
21. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
22. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.
Cena: 870 tys. PLN.

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

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
23. Pokój na I piętrze w domu wolnostojącym w Bolechowicach gm.
Zabierzów. Cena za pokój ok. 25 m kw, dwuosobowy - 1100 PLN
/ m-c z mediami i ogrzewaniem. 1 os. - 600 PLN / m-c. Wspólna
kuchnia i łazienka. Miejsca parkingowe, duży ogród do dyspozycji.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
24. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w sumie
8 osób), w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi przynależy
kuchnia, łazienka, pokój dzienny, 2-3 miejsca parkingowe, ogródek.
Podana cena dotyczy lokum dla 4 osób. Cena: 1400 PLN / m-c.
25. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.
26. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN.

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

Nowe trendy w inwestowaniu w nieruchomości – liczą się grunty
Można inwestować w domy i mieszkania albo podążać w nowym kierunku i ulokować kapitał w gruntach. To trend,
który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród doświadczonych inwestorów. Duże zyski w stosunkowo krótkim
czasie i przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału są jego największymi zaletami.
W nieruchomości można inwestować na różne sposoby. Pierwszy
dylemat, przed którym staje inwestor to czas, bowiem inwestycje
mogą być krótkoterminowe i długoterminowe.
Krótkoterminowe inwestycje – które wybrać?

Do inwestycji krótkoterminowych należy zaliczyć m. in. flipy
na mieszkaniach. Te z kolei można podzielić na trzy rodzaje.
Pierwszy sposób to tzw. flipy na brudno. Inwestor kupuje mieszkanie w korzystnej cenie, opróżnia z wszystkich rzeczy, czasem
delikatnie odświeża wnętrze, po czym sprzedaje z marżą. Drugi
rodzaj to flipy z remontem. Schemat działania jest podobny do
flipa na brudno, jednak zanim dojdzie do sprzedaży, inwestor
przeprowadza remont, który podnosi wartość mieszkania. Wyróżnić można jeszcze flipy na bardzo wysokim standardzie,
które najczęściej są wykonywane na nowych mieszkaniach deweloperskich, gdzie klient jest w stanie zapłacić za świeżość
i jakość wykonania. Te trzy rodzaje flipów dotychczas cieszyły
się największą popularnością, ale wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem, pojawiły się interesujące alternatywy.
Nowym trendem w inwestowaniu stały się flipy na gruntach.
Kupno gruntów – najbezpieczniejsza
forma ulokowania kapitału?

Flip na gruncie jest tak naprawdę zdecydowanie prostszy niż flip
na mieszkaniu. Owszem, wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu
wyboru odpowiednich gruntów, ale jest prostszy w przygotowaniu. Inwestor nie musi zatrudniać ekip remontowych, a więc
nie ryzykuje efektem remontu. Eliminuje się także tzw. czynnik
ludzki. Flip na gruncie polega między innymi na zakupie jednej
dużej działki w korzystnej cenie. Dobra cena wynika z tego, że
działka jest duża, a sprzedawcy zależy na szybkiej sprzedaży
za relatywnie mniejsze pieniądze. Inwestor dzieli cały areał na
mniejsze działki i przygotowuje pod sprzedaż dla klienta indy-

widualnego albo pod projekt deweloperski. – wyjaśnia Marcin
Kuryło, współwłaściciel i Mentor w firmie Horyzont Inwestycji. Duże działki dzielone są na mniejsze parcele, na których
można postawić dom. Oczywiście podział następuje z uwzględnieniem zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które określają warunki dla parceli z domem jednorodzinnym, bliźniakiem czy zabudową szeregową. Oprócz
podziału inwestor wyznacza wewnętrzne drogi, czasem też
przygotowuje drogę dojazdową do działki, zajmuje się doprowadzeniem prądu, wody, czy kanalizacji.
Czas to pieniądz

Do szukania potencjalnych klientów inwestor może przystąpić
już po zakończeniu niezbędnych przygotowań albo w trakcie
ich trwania. W tym drugim przypadku, już podczas rozmów
potencjalnymi nabywcami informuje się ich o pracach, jakie
zostaną wykonane zanim działka będzie gotowa do sprzedaży.
- To o tyle istotne, że dzisiaj klienci poszukują parceli, które
są od razu przygotowane do rozpoczęcia budowy domu. Wielu
z nich chce maksymalnie skrócić czas od momentu zakupu do
momentu budowy. – informuje Paweł Kuczera, Prezes Horyzontu Inwestycji. Czasem, na życzenie klienta, jesteśmy w stanie
przygotować projekt, wystąpić o pozwolenie na budowę, a jeśli
trzeba – realizujemy proces inwestycyjny już jako deweloper.
Zdarzają się kupcy, którzy już drugiego dnia po zakupie chcą
rozpocząć budowę, a dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie
im to zagwarantować. – dodaje Paweł Kuczera.
Flip na gruncie trwa od 6 do 12 miesięcy, za to jest bardziej
rentownym przedsięwzięciem. Często zdecydowanie bardziej
rentownym niż flipy na mieszkaniach. Wymaga jednak zainwestowania dużo większego kapitału.

Można inwestować w grunty o zdecydowanie mniejszej powierzchni i w ten sposób ograniczyć koszty. Trzeba mieć jednak
na uwadze, że czym większy areał, tym cena za metr kwadratowy
jest niższa, a co za tym idzie – przy sprzedaży inwestor jest
w stanie zyskać znacznie więcej, zwłaszcza jeśli grunt zostaje
podzielony na mniejsze działki.
v commplace
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ
MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY PLANSZOWE
7 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Modlnicy. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Wybierz
grę planszową i zmierz się w wesołej rywalizacji. Organizatorzy spotkania - Stowarzyszenie Wspierania Rodziny
i Społeczności Wiejskiej "Zachariasz" i Gmina Wielka Wieś - zapewniają ok. 200 gier planszowych, animatorów
oraz nagrody niespodzianki. Wstęp wolny - Zapraszamy!!!

CHRZANÓW

TRZEBINIA

ZAUCHA NIEOCZYWISTY
Chrzanowski dom kultury wraca na scenę z kolejną własną produkcją! Próby idą pełną parą, a na warsztacie
piosenki Andrzeja Zauchy. Te mniej oczywiste, mniej osłuchane, ale zawsze piękne i z tekstem. Na deskach
MOKSiRu wystąpi Big Band w aranżacjach przygotowanych przez Jerzego Zieglera oraz wokaliści z naszych
sekcji artystycznych, a reżyseruje Aneta Drzewiecka. Koncert „Zaucha nieoczywisty” 31 października 2021 roku
o godzina 17.00 w sali teatralnej MOKSiR Chrzanów. Bilety w cenie 10 zł (do kupienia od 8 października w kasie
kina Sztuka/Informacji MOKSiR oraz online). ZAPRASZAMY!
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BENITO

Trafił pod naszą opiekę dwa miesiące temu (https://www.facebook.com/fundacjaczlowiekdlazwierzat/videos/820515595294611/) Mocno zaniedbany, wychudzony, z zanikami mięśni. Wyglądał na starszego psa, ale jest całkiem młody. Po odkarmieniu i nabraniu sił okazało się, że to
pies torpeda (delikatnie mówiąc). Mało kiedy siedzi, nie mówiąc o leżeniu. Ciekawski i gdyby nie
gabaryty wszedłby pewnie w każdą dziurę. Idzie jak taran, nie patrząc na przeszkody. Człowieka
zalizałby na śmierć i nie ma znaczenia, czy to jest znajomy czy obcy. Gorzej z psami. Nie przepada
za innymi samcami. Jeśli miałby zamieszkać z drugim psem , to raczej z dużą, pewną siebie suką,
która nie pozwoli mu wejść sobie na głowę. Kocha jeść i mając na uwadze skręt żołądka, trzeba
uważać i pilnować by po jedzeniu nie biegał (a ciężko jest). Potrzebuje opiekuna pewnego siebie,
stanowczego, który wyznaczy mu granice. Reasumując to fajny pies tylko jeszcze ma fiu, fiu
w głowie. Benito ma około 3 lata, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja za kilka
dni). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783553197.

FARCIK

W styczniu 2020 r. poproszono nas o pomoc dla znalezionego starszego psa w miejscu oddalonym od nas o prawie 180 km. Historia trochę zawiła... Dwa razy znaleziony przez tę samą
osobę. Pierwszy raz zabezpieczony i przekazany pod opiekę gminy, znaleziony powtórnie
po 5 dniach w innej miejscowości należącej do innej gminy. Jak to się stało, że starszy, ślepy,
kulawy pies i będący już wcześniej pod opieką gminy pojawił się w innym miejscu oddalonym kilka kilometrów? Wersja gminy jest taka, że niby został przekazany do nowego domu...
Z którego uciekł? Został wypuszczony? Jaka jest prawda...? Nie jesteśmy w stanie jej dociec.
Wyjaśnienia gminy nie do końca nas przekonują. Póki co, dziadziuś Farcik nadal przebywa pod
naszą opieką i cały czas czeka na dom. Czy się w końcu doczeka...? Czasu coraz mniej niestety...
Tel. 783553197.

MIŚKA

Trafiła do nas prosto z parkingu pod Ośrodkiem Zdrowia w małej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Kiedy Pani Joanna będąc tam przejazdem zatrzymała się, suczka weszła pod samochód
i położyła się. Była smutna, bardzo słaba i niechętna do ruchu. Okazało się, że suczka jest bezdomna. Pani Joanna poprosiła nas o pomoc. Po przyjeździe i badaniach okazało się, że suczka ma
anaplazmozę i boreliozę. Bardzo dobrze zareagowała na leczenie, przytyła i nabrała siły. Miska
została przygotowana do adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja) i w tej chwili zaczynamy szukać
dla niej nowego domu. To radosna, pełna życia i energii sunia. Miła, łagodna, serdeczna do ludzi
i innych psów. Jest bardzo łowna i trudno powiedzieć jak zachowa się w stosunku do kota. Miśka ma
około 3 lata, waży 18 kg. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii
(okolice Krakowa).
Tel. 783553197.

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

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

AMOUR

Przedstawiamy Amoura – wspaniałego, dorodnego, młodego psiaka. Amour to psiak dorosły, ale
młody, ma pomiędzy 1-2 lata, obecnie waży około 27 kg, jeszcze nabiera masy ciała. Nasz podopieczny jest wspaniały. Świetnie reaguje na opiekunów, dobrze współpracuje (chyba, że zobaczy
koty) i jest grzecznym zwierzaczkiem. Amour jest świetnym, pojętnym zwierzaczkiem, który, jak
typowy psiak o cechach psa gończego, musi pracować, aportować, towarzyszyć człowiekowi
każdego dnia. Psiak z całą pewnością będzie genialnym towarzyszem człowieka. Potrzebuje jedynie, by poświęcić mu trochę uwagi. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie wkrótce wykastrowany. Bardzo
prosimy o dobry, aktywny, troskliwy dom dla Amourka. Tel. 793 993 779.
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PROJEKT "HALO
DOPŁACAMY" - PRACE
INTERWENCYJNE
Starosta Krakowski wraz z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego zapraszają do wzięcia udziału
w projekcie „HALO, DOPŁACAMY” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 8 Oś Priorytetowa
– Rynek Pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa. Projekt jest realizowany od dnia 1
czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Celem projektu jest zwiększenie
możliwości trwałego zatrudnienia 290 osób bezrobotnych
powyżej 30 roku życia mieszkańców powiatu krakowskiego.

w wysokości ok. 1400 zł miesięcznie. Wartość pozyskanych
środków w tr ybie konkursowym wynosi 3 539 470,00
PLN (w tym dofinansowanie
W ramach projektu wszyscy ze środków Unii Europejskiej
u c z e s t n i c y b ę d ą o b j ę c i 3 329 470,00 zł).
usługami pośrednictwa pracy Szczegółowe informacje na
oraz indywidualnie dedyko- temat projektu wraz z drukami
wanymi usługami poradnictwa do pobrania znajdują się na
zawodowego.
naszej stronie internetowej
Założone w projekcie działania Urzędu Pracy Powiatu Kraskierowane są przede wszystkim kowskiego pod bezpośrednim
na uzyskanie trwałego zatrud- linkiem https://uppkrakow.
nienia poprzez subsydiowane praca.gov.pl/-/15692915-halozatrudnienie (prace interwen- -doplacamy .
cyjne wraz ze zwrotem kosztów
dojazdu). Ponadto zostanie
wykorzystany potencjał osób
w wieku powyżej 30 roku życia
do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i akt y wizacji
zawodowej.

W przypadku chęci udziału
w projekcie prosimy o kontakt
z naszym Biurem telefonicznie
pod nr tel. 500 126 064 lub
12 299 74 86, emailem: hd@
uppkrakow.praca.gov.pl bądź
osobiście w Biurze Projektu
Wartością dodaną projektu (ul. Mazowiecka 21, 30-019
będzie wsparcie małopolskich Kraków, VIII p., pok. 801).
przedsiębiorców w odbudowie W pr z y pad k u z g ł a s z a n ia
małopolskiego rynku pracy wniosku bez kandydata włapoprzez organizację subsydio- snego, proszę o uzupełnienie
wanego zatrudnienia (prac in- z a ł ą c z n i k a : W N I O S E K
terwencyjnych) i możliwość O UDZIELENIE USŁUG
otrzymywania refundacji przez D O R A D C Z Y C H
pierwsze 6 m-cy zatrudnienia PRACODAWCOM.

PACIOREK

Ten łaciaty piesek to bardzo miły, grzeczny, pogodny i przyjazny zwierzak. Paciorek to psiak, który
przez pewien czas błąkał się po polu golfowym, został zabezpieczony przez zgłaszającą. Psiak
kuleje na lewa przednią łapkę. Rtg wykonane w schronisku potwierdziło stary uraz. Piesio ma oderwany wyrostek łokciowy, lekki zanik mięśni w tej łapie. Na pewno od dłuższego czasu ją oszczędza.
Pomimo tego, że kuleje, dzielnie radzi sobie podczas spacerów, jest super miły i kochany. Mieliśmy
nadzieję, że po Paciorka zgłosi się właściciel, ale na razie niestety nikt nie dzwoni. Obecnie szukamy
dla Paciorka nowej rodziny. Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy, został odrobaczony i odpchlony, jest zaczipowany i zostanie wykastrowany. Bardzo prosimy o dobry dom dla
uroczego, kochanego Paciorka.
Tel. 793 993 779.

KOTKA UMA - KIKI

Przedstawiamy Umę, zwaną obecnie Kiki – prześliczną, odrobinkę puchatą czarną kotkę, która
pilnie szuka nowego domu. Kiki była u nas w schronisku. Pojechała do domu, ale niestety nie została zaakceptowana przez kota rezydenta. Kot w poprzednim domu mocno ograniczał jej możliwość swobodnego poruszania się oraz był w stosunku do niej nachalny. Kiki to koteczka bardzo
delikatna i potrzebuje spokojniejszego domu niż ten, który ma. Kotka jest grzeczna, miła i przyjazna. Lubi być głaskana, nauczyła się bawić wieloma zabawkami. Koteczka jest czysta, ma dobry
apetyt, korzysta z kuwety. Kotka ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowa. Jest na bieżąco odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana. Prosimy o nowy dom dla tej koteczki.
Tel. 793 993 779.

UWAGA!
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce,
pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego
schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od
tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie
odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy
www.schroniskopsiepole.pl
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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,
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"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast
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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.

16

Informacje, Reklamy
POŻYCZKA STABILNA

gwarancja
stałej raty

• pożyczka do 70 tys. zł
• okres spłaty do 5 lat

Zapraszamy:

RRSO 10,85%

Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
Pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Pożyczki Stabilnej wynosi 10,85%;
całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 10 838 zł; całkowita kwota do
zapłaty: 13 440,89 zł; oprocentowanie stałe: 7%; całkowity koszt pożyczki: 2602,89 zł, w tym
prowizja: 758,66 zł (7%), odsetki: 1844,23 zł; 51 miesięcznych rat, w tym 50 równych rat
w wysokości 263,55 zł, ostatnia rata: 263,39 zł. Kalkulacja została dokonana na 15.09.2021 r.
na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi
kosztami wynosi 70 000 zł. Okres kredytowania: od 3 miesięcy do 5 lat. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki
oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów
Indywidualnych w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

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

Izolacja pianką PUR gwarantuje:

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

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

