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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

JPK • KADRY • ZUS
DLA CZYTELNIKÓW GWARKA
PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

Małgorzata Szczuka
 • Morawica 103 •

• Kraków, ul. Vetulaniego 1A •

tel. 508 09 91 59
biuro@mnk.biz.pl     www.mnk.biz.pl

Kupię działkę budowlaną 
do 15 a na terenie Gminy Krzeszowice.

Tel. 505 892 420 

Zakres obowiązków: 
montaże, naprawa, serwis 
zestawów kontenerowych.

Istnieje możliwość przyuczenia.   

Firma z Zabierzowa zatrudni
osoby do pracy przy montażu 

kontenerów biurowych 

Kontakt: 795 588 223

Oferujemy dobre, stabilne 
warunki zatrudnienia, umowę o pracę, 

atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Jazda po okolicy.  

Firma z Zabierzowa zatrudni

KIEROWCÓW C+E
mile widziane uprawnienia HDS 

Kontakt:
795 588 223 lub 602 711 205

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

WYKŁADZIN, DYWANOW
SPRZEDAZ:

.
,

,
CHODNIKOW, MEBLI

Pralnia dywanów

Tel. 600 353 141
droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

OPROCENTOWANIE JUŻ  OD 5.99% i 0% PROWIZJI 
• Kredyty Gotówkowe do 200.000 zł na 10 lat 
• Kredyty Samochodowe bez zabezpieczenia
• Kredyty Firmowe do 500.000 zł na 12 lat
• Kredyty Hipoteczne zakup-budowa nieruchomości
• Leasing pojazdy, maszyny, urządzenia 

www.lfinance.pl
ul. Balicka 49A, 30-199 Rząska 

tel: 537-487-001

IKEA KRAKÓW MA JUŻ 20 LAT. 
PAMIĘTACIE, JAK ROBIŁO SIĘ 

ZAKUPY POD KONIEC LAT 
90-TYCH?

Dziś praktycznie w każdym domu znajdziemy coś 
z IKEA. Ale w 1998 roku, gdy w Krakowie otwierano 
sklep tej sieci z wyposażeniem wnętrz, mało kto wie-
dział, co to jest szwedzki design. Ciekawość była tak 
ogromna, że pierwsi klienci pojawili się już 3 dni przed 
otwarciem. Rozbili namioty i nocowali przed sklepem. 
Pracownicy IKEA przynosili im klopsiki z restauracji.
Pierwszy w południowej Pol-
sce sklep IKEA znajdował 
się dokładnie w tym samym 
miejscu, co teraz. Był jednak 
prawie trzy razy mniejszy. Na 
powierzchni 11 tys. m kw. 

dostępnych było 6 tys. arty-
kułów. Mimo, że dziś ich licz-
ba wydaje się dość skromna, 
w tamtych czasach oferta robiła 
spore wrażenie.

Ciąg dalszy na str. 2
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

•	 Wykształcenie	prawnicze	właścicielki	Biura,	poparte	wieloletnią	praktyką	 
w zakresie stosowania prawa

•	 Doświadczenie	zawodowe	dotyczące	rynku	nieruchomości	oraz	działań	
marketingowych	i	reklamy

•	 Stałe	poszerzanie	wiedzy,	m.in.	poprzez	udział	w	szkoleniach	tematycznych
•	 Ubezpieczenie	od	odpowiedzialności	cywilnej
•	 Rzetelne	sprawdzanie	stanu	nieruchomości	od	strony	prawnej	i	faktycznej	
•	 Kompletowanie	dokumentacji	do	sprzedaży	nieruchomości
•	 Stała	współpraca	ze	sprawdzonym	i	rzetelnym	notariuszem
•	 Możliwość	polecenia	zaufanych	specjalistów,	m.in.	geodety,	architekta,	 
agenta	ubezpieczeniowego,	firm	remontowo-budowlanych

•	 Pomoc	w	uzyskaniu	kredytu	hipotecznego
•	 Stałe	zamieszczanie	ofert	Klientów	na	łamach	gazety	„Gwarek	Małopolski”,	
ukazującej	się	na	obszarze	pięciu	gmin,	a	także	wybranych	ofert	na	łamach	
„Gwarka	Olkuskiego”	i	„Gwarka	Zawierciańskiego”	

•	 Stałe	zamieszczanie	ofert	Klientów	na	łamach	płatnych	oraz	bezpłatnych	
branżowych	portali	internetowych

•	 Najczęściej	działamy	z	polecenia	–	nasi	Klienci	polecają	nas	kolejnym
•	 Prócz	wiedzy	i	doświadczenia	kierujemy	się	ciepłym	podejściem	do	Klienta	
-	od	momentu	podpisania	umowy	pośrednictwa	do	doprowadzenia	do	
pożądanej	przez	Klienta	transakcji

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

Pośredniczymy	w	sprzedaży,	kupnie	oraz	najmie	domów,	mieszkań,	
lokali	użytkowych,	obiektów	komercyjnych	i	działek.	

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

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

CIĄG DALSZY ZE STR.1

IKEA KRAKÓW MA JUŻ 20 LAT. PAMIĘTACIE, JAK 
ROBIŁO SIĘ ZAKUPY POD KONIEC LAT 90-TYCH?

Namioty przed sklepem  
i szał na ręczniki

W dniu otwarcia było mnóstwo 
promocyjnych ofert. Prawdziwym 
hitem okazała się jednak darmowa 
sofa dla pierwszego klienta. Niektó-
rzy, aby nie przegapić okazji, rozbili 
przed sklepem namioty.

- Czekali aż 3 doby. W nagrodę za 
wytrwałość, przez cały okres ocze-
kiwania, serwowaliśmy im darmo-
we posiłki z restauracji – wspomina 
Magdalena Gorecka-Przepolska, 
Specjalista ds. Marketingu, IKEA 
Kraków.
To była środa. Otwarcie zaplanowa-
no na godz. 9, ale kolejka zaczęła się 
ustawiać już od 4 w nocy. Prawdziwe 
tłumy pojawiły się jednak o świcie. 
Do wjazdu na parking tworzyły 
się ponad kilkukilometrowe korki, 
a w kolejce do wejścia ustawiło się 
kilkanaście tysięcy osób. 

- Ze względu na ich bezpieczeństwo 
rozstawiliśmy specjalne barierki 
organizujące ruch. Co najmniej 
jak przed koncertem zagranicznej 
gwiazdy – wspomina Sławomir 
Łysek, Kierownik ds. Technicznych, 
IKEA Kraków. – Większość ludzi 
przyszła pooglądać. Byli zasko-
czeni, że wszystkie produkty są na 
wyciągnięcie ręki, że można usiąść 
w fotelu, położyć się na sofie, każdy 
artykuł można dotknąć, sprawdzić.– 
dodaje Sławomir Łysek.
Nowoczesne i funkcjonalne meble 
oraz ciekawe i barwne dodat-
ki wyróżniały się na rynku. Ze 
względu na ograniczoną zasobność 
portfela kupowano jednak głównie 
dodatki. Od początku powodze-
niem cieszyły się akcesoria kuchenne, 
wszelkie tekstylia i kultowe dziś sto-
liki LACK. Z półek błyskawicznie 
znikały garnki, sztućce oraz cha-
rakterystyczne masywne szklanki 

i kubki, które do dziś goszczą w wie-
lu barach mlecznych. Największą 
popularnością cieszyły się jednak 
ręczniki sprzedawane na wagę.

- Ręczniki robiły prawdziwą furorę. 
Promocyjna cena spowodowała, że 
nie nadążaliśmy z ich donoszeniem 
z magazynu. W ciągu zaledwie 
kilku godzin sprzedaliśmy wszyst-
kie – wspomina Barbara Turaczyk, 
pracownik Działu Odzyskiwania 
Towarów, IKEA Kraków.

Dzieci śpiące w kulkach
IKEA Kraków od początku starała 
się być przyjazna rodzinom. Pod 
koniec lat 90-tych nie było jednak 
jeszcze popularnej dziś Smalandii. 
Jej miejsce pełnił basen z kulka-
mi, który dziś nazwalibyśmy po 
prostu „kulkolandią”. Było to 
jedno z pierwszych takich miejsc 
w Krakowie i do tego zupełnie 
bezpłatne. Pokój zabaw znajdo-
wał się na terenie restauracji, dzięki 
czemu rodzice mogli zjeść, mając 
na oku bawiące się maluchy. Choć 
w tych czasach IKEA nie zapew-
niała jeszcze opieki nad dziećmi, 
niektórym rodzicom zdarzało się 
zostawiać tam swoje maluchy i udać 
się na zakupy do pobliskiego Makro. 
Nieraz dzieci były tak zmęczone 
świetną zabawą, że ucinały sobie 
w bawialni drzemkę. 

Atrakcje na 20-lecie
Przez te 20 lat IKEA Kraków 
bardzo się zmieniła. We wrześniu 
2011 roku zakończyła się przebu-
dowa sklepu, po której powierzch-
nia obiektu wzrosła 2,5–krotnie. 
Dziś IKEA Kraków ma 27 500 m 
kw. oraz 5 250 m kw. magazynu 
zewnętrznego i oferuje ponad 12 
tys. artykułów prezentowanych 
w 89 wnętrzach. Z okazji obchodów 
20-lecia, które trwają od 5 kwietnia 
do 6 maja, na klientów czekają liczne 
atrakcje i oferty specjalne na czele 
z ratami 0% na cały asortyment. We 
wszystkie urodzinowe weekendy 
(bez niedziel objętych zakazem 
handlu) najmłodsi mogą wziąć 
udział w bezpłatnych warsztatach 

„Akademia Ogrodnika”, skoszto-
wać szwedzkich smakołyków czy 
zrobić sobie zdjęcie w specjalnej 
urodzinowej fotobudce. Dorośli 
z kolei mogą wpisać się do specjalnej 

„Księgi wspomnień”. Przez cały czas 
trwania akcji odbywa się urodzi-
nowy konkurs, w którym główną 
nagrodą jest kuchnia o wartości 20 
000 zł. Zadanie polega na odna-
lezieniu w sklepie 20 produktów, 
które przez ostatnie 20 lat cieszyły 
się największym zainteresowaniem 
klientów oraz kreatywnym opisa-
niu najciekawszego wspomnienia 
związanego z IKEA Kraków. Do 
wygrania są też karty podarunkowe 
o wartości 2 000 i 200 zł. 

„TO SIĘ WIĘCEJ NIE POWTÓRZY” 
– WYSTAWA FOTOGRAFICZNA KRAKOWSKICH ARTYSTÓW!
Czy w erze fotografii cyfrowej i powszechnej manipulacji obrazem można jesz-
cze mówić o autentycznej fotografii? Czy zdjęcie jest zamierzoną i przemyślaną 
kreacją czy też przypadkowym aktem? Odpowiedzi na te i inne pytania można 
znaleźć na wystawie „To się więcej nie powtórzy” w Akademii w Bronowicach. 
Ekspozycja czynna będzie do 25 maja 2018 roku.  
Od 10 kwietnia do 25 maja 
w Galerii Bronowice stacjo-
nuje wystawa prac fotograficz-
nych pedagogów z Katedry 
Sztuk Wizualnych Wydzia-
łu Form Przemysłowych na 
Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krako-
wie. Autorami prac są Gabrie-
la Buzek – Garzyńska, Kaja 
Kordas, Łukasz Kieferling, 
Dawid Kozłowski oraz Miłosz 
Pobiedziński.

- Niezmiernie cieszy nas fakt, 
iż krakowscy twórcy rozwijają 
swoje talenty, a my możemy 
im w tym pomóc. Galeria 
Bronowice jest otwarta na 
wszelkie formy propagowa-
nia kultury. Wyznaczyliśmy 
sobie szczególną misję, aby 
stworzyć miejsce, w którym 
sztuka może być bliska każ-
demu, że można się nią bawić, 
tworzyć i rozumieć ją - mówi 
Aleksandra Rzońca, dyrektor 
Galerii Bronowice.
Celem i intencją twórców pre-
zentowanych na wystawie prac 
jest próba ustosunkowania się 
do otaczającej rzeczywistości 
w sposób, w który na pierwszy 
plan wysuwa się krótkotrwałość 
aktu kreacji. Wystawa „To się 
więcej nie powtórzy” jest przy-

kładem zmierzenia się z mate-
rią fotografii, rozumianą jako 
środek przekazu artystycznego, 
w którym nie można oddzielić 
od siebie „przyległości” i „przy-
padkowości”. 

Wystawa czynna jest od ponie-
działku do piątku w godz. 15:00 

– 21:00 oraz od soboty do nie-
dzieli w godz. 9:00 – 21:00. 
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

SKŁAD OPAŁU

JACAK
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY

DREWNO: 
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 532 599 479

TRANSPORT

GRATIS!

www.jacaksklad.pl
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Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty 
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA  DZIECIOM  „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska  5, 01-685 Warszawa

Alior  Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna

na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku.  Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904

a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym

pola “wyrażam zgodę”.

Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175

Lenka urodziła się 17 sierpnia 2016 roku z zespołem wad wrodzonych 
między innymi brakiem kości przedramienia i kciuka lewej rączki (hemi-
melia promieniowa), kręczem szyi oraz skoliozą kręgosłupa. W pierw-
szych dniach swojego życia przeszła operację przesunięcia odbytu. Aktu-
alnie jest leczona przez wielu specjalistów oraz rehabilitowana.

Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwraca-
my się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w 
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
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Agnieszka Krawczyk :  
Tylko dobre wiadomości

Dziennikarka Izabela Oster z dnia na dzień rzu-
ca pracę w telewizji. Nowe oferty pracy nie spły-
wają, a pracodawcy nie pukają do jej drzwi. Na 
szczęście przyjaciółka, Kamila Rudnicka-Cle-
ment, składa jej propozycję nie do odrzucenia. 
Kobieta odziedziczyła bowiem podupadające 
pismo dla pań, natomiast Izabela ma jej pomóc 
w odzyskaniu dawnej świetności magazynu. 
Muszą tylko przeprowadzić się do Krakowa…

Szymon Jędrusiak : Droga do króla 
„Droga do króla” to kontynuacja powieści pt. „Za-
wisza Czarny. Aragonia”. Według zapowiedzi jest 
to drugi tom co najmniej trzyczęściowej historii. 
Tym razem wydarzenia przedstawione w książ-
ce są związane z działaniami wywiadowczymi 
Królestwa Polskiego oraz Zakonu Krzyżackiego. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to totalna wojna 
wywiadów. 

Krzysztof Jackowski :  
Jasnowidz na policyjnym etacie

Tam, gdzie policja pozostaje bezradna, do akcji 
wkracza on. Dzięki swoim niezwykłym zdolno-
ściom wskazuje miejsca, w których znajdują się 
ciała samobójców i ofiar morderstw, pomaga 
odnaleźć zaginionych, a nawet opisuje przebieg 
zbrodni, rozwikłując kryminalne zagadki po wielu 
latach.

Wojciech Chmielarz : Cienie 
W podwarszawskim Milanówku giną dwie ko-
biety – córka i żona słynnego gangstera, Wilka. 
Sam Wilk zaginął przed sześcioma laty w nie-
wyjaśnionych okolicznościach, a po żmudnym i 
długotrwałym śledztwie jego ciało z przestrzelo-
ną czaszką odnalazł podkomisarz Kochan. I to 
właśnie z jego broni zabito teraz obie kobiety...

Paweł Beręsewicz :   
Na przykład Małgośka

Utwór ten można by nazwać historią inicjacyjną: 
pierwszy samodzielny wyjazd z domu ukochane-
go pieszczoszka mamy i taty, który jest poważ-
nym przeżyciem dla obu stron, pierwsze doświad-
czenia samodzielności, koleżeństwa, sportu, 
rodzącej się przyjaźni z koleżanką... pierwsze 
doświadczenia wydobywania się z dzieciństwa. 

Cody McFadyen : Cień bestii 
Agentka specjalna FBI Smoky Barrett zajmowała 
się dotąd tropieniem seryjnych morderców. Nie 
miała sobie równych do czasu, kiedy szaleniec 
zabił jej męża i córkę, po czym brutalnie okale-
czył ją, niszcząc w niej wolę życia. Smoky stra-
ciła wszystko. Teraz inna bestia wdziera się w jej 
życie. Nieuchwytny morderca rzuca jej bezpo-
średnie wyzwanie…

Katarzyna Szestak :   
Skarb na Miodowym Wzgórzu 

Trzymająca w napięciu, zabawna opowieść o tym, 
jak ciekawym może stać się wakacyjny czas, jeśli 
ma się w zanadrzu odrobinę kreatywności i po-
dróżniczą pasję. Opowieść o tym, co tak naprawdę 
powinniśmy w życiu cenić.

Remigiusz Mróz : Nieodnaleziona 
Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, ni-
gdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, 
ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie zniknęłaby 
na zawsze z mojego życia. Dziesięć lat po zagi-
nięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, 
że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego dnia 
trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej 
– ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili 
spotted, szukając dziewczyny.

OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE

Sympatyczna Pani pochodząca z Ukrainy, 
z doświadczeniem w opiece 

nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.
Pracy poszukują także inne osoby z Ukrainy 
- w zakładach produkcyjnych, magazynach, 

także restauracjach.

Tel. 696 148 291
DO SPRZEDANIA

piękna DZIAŁKA BUDOWLANA 
o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.

Działka ma regularny kształt; 
wydane WZ.

Cena: 79 tys. PLN

tel. 796 351 499
DO SPRZEDANIA

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

Tel. 601-417-208

DO SPRZEDANIA

Toyota RAV 4
zarejestrowana w kraju, 1,8 benzyna. Cena: 18.900 PLN

Tel. 668 301 558 

MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI - II MEMORIAŁ URSZULI MARCINIAK
12 marca to Ogólnopolski Dzień Matematyki, a 14 marca to Dzień Liczby Pi. W naszej szkole obchody tych dwóch dni 
połączyliśmy. Święto matematyki uczciliśmy rozwiązując łamigłówki w szkolnym etapie II Memoriału Urszuli Marci-
niak organizowanego w Warszawie przez CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we współpracy 
z Wydawnictwem Logi i Fundacją Matematyków Wrocławskich. 

Zwycięzcy tegoż etapu: Bartłomiej Sołtysik z kl. IV, Maria Para z kl. VI i Maria Burdek z kl. VII, zakwalifikowali się 
do finału, który odbywał się 24 marca w Warszawie. Znowu „łamali sobie głowy” wraz z innymi uczestnikami (po 39 
uczniów w kategorii klas IV – VI oraz VII i gimnazjum). W Wielkim Finale Marysia Para zajęła IV miejsce w swojej 
kategorii. Gratulujemy i bardzo się cieszymy.
W przyszłorocznym memoriale mamy nadzieję, że wezmą udział, nie tylko uczniowie, ale też ich rodzice w kategorii: 
„Dorośli”.

SP nr 1 w Kaszowie 
www.liszki.pl

 
 
 

w  krzeszowickiej  Bibliotece 
 
 

 
 

 
 

 

19 kwietnia    g. 18.00 
 

Spotkanie Klubu Filmowego  
Projekcja filmu niespodzianki 
 

Wstęp bezpłatny dla Czytelników Biblioteki  
 

 

 

 

26 kwietnia    g. 18.00 
 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
„Przy Kafce” 
 

Uwaga! Od kwietnia spotykamy się w czwartki! 
 

Omawiać będziemy kolejną ciekawą książkę   
 

 

Uwaga! Mogą zaistnieć zmiany w programie. Prosimy śledzić naszą stronę: www.bibliotekakrzeszowice.pl 

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, 

obok Tenczynka,
działka 15 a.

Cena: 180 tys. PLN.
tel. 696 595 118
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Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

LECZENIE ŁYSIENIA I WYPADANIA  
WŁOSÓW ZA POMOCĄ KARBOKSYTERAPII

CZYM JEST KARBOKSYTERAPIA?

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.

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.	

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Zabieg	można	wykonywać	jako	samodzielną	kurację	bądź	też	łączyć	
z zabiegami	medycznymi	takimi	jak	mezoterapia	igłowa.	Ilość	zabie-
gów	dostosowana	jest	indywidualnie.	Efekty	leczenia	widać	już	po	
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 KARBOKSYTE-
RAPII 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 trycholo-
giczna (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.

Łysienie, włosy osłabione i skłonne do wypadania to duży problem. Jednak może on być wyelimi-
nowany, 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.

Marzysz o pięknych włosach? 

Umów się na konsultację już dziś. 

Zapraszamy! 

Wykwalifikowani kosmetolodzy 
i lekarze. Nowoczesny sprzęt. 
Wieloletnie doświadczenie. 

Promocje w kwietniu!

15.04.2018 R. ZABIEGAJ O HISTORIĘ II BIEG TENCZYŃSKI
W niedzielne przedpołudnie mogliśmy pobiegać w Tenczynku na imprezie z akcentem historycznym w tle. Z relacji naszych uczestników 
wynika, że podoba się im pomysł na organizację lokalnych zawodów. Wśród uczestników pojawiły się znane twarze naszych sąsiadów, 
ale nie tylko. Miło jesteśmy zaskoczeni udziałem Krakowian, maratończyków i długodystansowców. Trasy Biegu wiodły przez Las Ten-
czyński, Bramę Zwierzyniecką, a na długim dystansie uczestnicy przebiegali obok Czarnego Stawu. 

Miały one zróżnicowany poziom trudności i długości (4 km i 7 km). Wszyscy dobiegli szczęśliwie do mety 
przy akompaniamencie salw z broni ręcznej dla zwycięzców na danym dystansie wśród kobiet i mężczyzn. 
Tym razem także dzieci mogły wziąć udział w biegu. Kilka dni wcześniej zmieniłyśmy regulamin w odpo-
wiedzi na pytania rodziców o taką możliwość. W tym roku dzieci wystąpiły jeszcze w kategorii z dorosłymi, 
ale może w następnej edycji już w swojej. Na pierwszym miejscu w kategorii kobiet mamy uczennicę V 
klasy Szkoły Podstawowej w Tenczynku, Joannę Pławny - prześcignęła nawet dorosłych! 
Zgodnie z nazwą Biegu: „Zabiegaj o historię” w tym dniu nawiązywaliśmy do przeszłości. Do udziału 
w imprezie zaproszeni byli rekonstruktorzy z Leo Corde - bytomskiego stowarzyszenia rekonstrukcji 
historycznej. Strzał z armaty na start były atrakcją dla wszystkich. Potem każdy mógł wziąć udział w zaba-
wie z szablą w ręku albo zatańczyć starodawne tańce. W pakiecie uczestnicy otrzymali kartę z numerem 
startowym, pamiątkowy znaczek, napój izotoniczny i przekąskę. O zabezpieczenie imprezy zadbali 
niezastąpieni druhowie z OSP Tenczynek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Tenczynku. Fotobudka 
natomiast zapewniła świetną zabawę i pamiątkowe zdjęcia dla chętnych. Jesteśmy dumni z uczestników 
naszego Biegu i mamy nadzieję, że motywujemy ich do wysiłku, zdrowego trybu życia i dbałości o historię! 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Serdeczne podziękowania składamy naszym partnerom i wolontariuszom za wkład pracy włożony w projekt, 
za wsparcie rzeczowe, jakie nam zapewnili i za wiarę, że wszystko się uda! Są to: Bartłomiej Ślusarczyk 
– FoodCare, Jarek Kot - Fundacja Wyłącz Telewizor, Artur Pławny – Fisher, Łukasz Mędrecki – Isover 
Saint Gobain, Łukasz Piwowarczyk i Mateusz Cudzik – Medicus, Weronika Jaroń, Druhowie z OSP 
Tenczynek, Bogumiła Korbiel-Bok, Teresa Czerny, Magdalena Gołas, Grzegorz Żbik, Paweł Czyż, Syl-
wia Mossakowska – Gwarek, Agnieszka i Robert Fermentowicz, Joanna i Rafał Żak – Melba, Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Tenczynku, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Klaudia 
Satora, Wolontariusze. Dziękujemy!

 v STOWARZYSZENIE	NASZ	TENCZYNEK

Projekt współfinansowany ze wsparciem Gminy Krzeszowice. 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Młynka 1260 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Frywałd 7000 m² 350 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Przeginia Duchowna  
   WZ” i „WZT”           900 m² 90 000 zł
• Przeginia Duchowna
   „WZ” i „WZT”         1400 m²  140 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Frywałd 1,8 ha 600 000 zł
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Tenczynek POD LASEM
Stan surowy zamkn. 193 m² P.U.  
działka 19 arów  420 000 zł
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

II GMINNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W KRZESZOWICACH

W środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w czytelni krzeszowickiej biblioteki odbyło się II 
Gminne Dyktando z Języka Angielskiego dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu 
miasta i gminy Krzeszowice. Celem dyktanda było doskonalenie języka angielskiego 
wśród dzieci, motywowanie ich do nauki i promowanie literatury angielskojęzycznej.

Organizatorami tego wydarze-
nia a zarazem partnerami były 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Szkoła Języka 
Angielskiego metodą Helen 
Doron z Krzeszowic.
Do dyktanda przystąpili ucznio-
wie reprezentujący szkoły 
w Nowej Górze, Nawojowej 
Górze Sance i Krzeszowicach.
Dyktando pod względem meryto-
rycznym przygotowała i przepro-
wadziła pani Marlena Paliwoda, 
dyrektor krzeszowickiej szkoły 
Helen Doron i fundatorka głów-
nych nagród.
Zadanie uczniów polegało na 
uzupełnieniu -  na podstawie słu-
chanego tekstu - słów i zwrotów 
brakujących w tekście. 
Laureatem II Gminnego Dyktan-
da z Języka Angielskiego został 
Mikołaj Dudek, uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Sance, II miejsce zajęła Mari-
ka Masłowska uczennica Szko-
ły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Nawojowej 
Górze, III miejsce zajęli równo-
rzędnie Tomasz Radwański uczeń 
szkoły w Sance oraz Bartłomiej 
Wiktorowicz uczeń Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza 
w Krzeszowicach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki.
Laureat dyktanda wygrał darmo-
wy trymestr nauki w Szkole Języ-

ka Angielskiego metodą Helen 
Doron zdobył również Puchar 
Helen Doron dla szkoły. Wrę-
czenie tej nagrody nastąpi pod-
czas uroczystej gali, o której dacie 
i miejscu organizator poinformuje 
zwycięzcę oraz jego szkołę.
Dyktando, które odbyło się 
w bibliotece jest efektem trwa-
jącej od września 2016 r. współ-
pracy krzeszowickiej placówki 
ze Szkołą Języka Angielskiego 
metodą Helen Doron. Dzięki niej  
raz w miesiącu uczęszczające do 
biblioteki dzieci mają możliwość 

skorzystania z bezpłatnych zajęć 
języka angielskiego. Każda lekcja 
stanowi zamkniętą całość, dlatego 
chętne osoby mogą dołączyć do 
grupy dzieci w dowolnym czasie.
Serdecznie dziękujemy uczniom 
i nauczycielom za przybycie. 
Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy. Zachęcamy do udziału 
w innych imprezach organizo-
wanych przez bibliotekę w Krze-
szowicach.

 v Anna	Hynek

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA  
W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU 

Ponad 70 osób - dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników wzięło udział już w II Akcji 
Sprzątania Ogrodu Przedszkolnego i otoczenia przedszkola w ramach Akcji Sprzątania 
Świata. Akcję wsparła Gmina Krzeszowice w ramach dofinansowania projektu Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” MAŁY PRZEDSZKOLAK 
ZROBI WSZYSTKO, BY DBAĆ O SWOJE ŚRODOWISKO.
Pogoda dopisała. Dzieciaki 
zjawiły się z taczkami, autkami 
oraz grabkami, a rodzice zaopa-
trzeni w narzędzia ogrodnicze. 
Wszystkim dopisywały humory 
co sprawiało, że wspólna praca 
była przyjemnością. W efekcie 
została posprzątana tzw. Gór-
ka Sieradzka, okolice Ośrodka 
Zdrowia i Sołtysówki oraz całe 
otoczenie przedszkola wraz z par-
kingiem. Największe prace wyko-
nano w ogrodzie przedszkolnym, 
w tym m.in. pozbierano śmieci 
i kamienie, przygotowano grządki 
w Ogródku Doświadczeń Przy-
rodniczych, zgrabiono liście, 
wyplewiono trawę przy krzewach 
i kostce chodnikowej, przycięto 
gałęzie drzew i krzewów, poza-
miatano chodniki i całe  otocze-
nie. Pracy było wiele, ale rąk do 
pracy także. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali wodę do picia, owo-
ce oraz lizaki. Praca trwała 2 
godziny, a jej efekty są znakomite. 
W sumie zebraliśmy ponad 20 
worków śmieci i odpadów zie-
lonych, a ogródek przedszkolny 
prawdziwie wypiękniał. 

Projekt realizowany przy wspar-
ciu finansowym Gminy Krzeszo-
wice oraz współpracy Wydziału 
Ochrony Środowiska.
Dziękujemy wszystkim uczestni-

kom akcji, rodzicom i dzieciom za 
tak wielkie zaangażowanie.

 v Przedszkole  
Samorządowe	w	Tenczynku 

PROGRAM KOMPAS W SZKOLE W PIEKARACH
W ramach ogólnopolskiego społeczno– edukacyjnego Programu Kompas 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach wzięli udział 
w trzech tematycznych  warsztatach: Kreatywny WF – klasy I, II, III , Mnemo-
techniki – klasa IV, Mapy myśli - klasa VI. 
Zwycięzcy tegoż etapu: Bar-
tłomiej Sołtysik z kl. IV, Maria 
Para z kl. VI i Maria Na zajęciach 
Kreatywnego WF  uczniowie 
klas młodszych rozwijali zręcz-
ność oraz zwinność przy użyciu 
przedmiotów wykorzystywanych 
w żonglerce np. piłeczek czy tale-
rzy cyrkowych. Uczniowie ćwi-
czyli koordynację oraz zdolności 
zachowania równowagi. Podczas 
warsztatów Mnemotechniki 
uczniowie klasy IV poznali spo-
soby zapamiętywania, mieli okazję 
wypróbować łańcuchową metodę 
skojarzeń.  Uczniowie klasy VI 

uczyli się tworzyć  
mapę myśli – metodę 
notowania, w której 
używa się krótkich 
haseł oraz rysunków. 
Ćwiczenia miały na 
celu zwiększyć efek-
tywność uczenia się 
i zapamiętywania.
Program Kompas został objęty  
Honorowym Patronatem: Anny 
Zalewskiej - Ministra Edukacji 
Narodowej, Pana Jacka Krupy – 
Marszałka Województwa Mało-
polskiego oraz Pana Marka Micha-
laka – Rzecznika Praw Dziecka.

Partnerami tego przedsięwzięcia 
są: Fundacja PZU, a także Prezy-
dent Miasta Krakowa.

SP Piekary
www.liszki.pl
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PRZEKAŻ 1% NA  
STOWARZYSZENIE RATUJ TENCZYN

MIŁOŚNICY TENCZYNA
Po raz kolejny apelujemy do Was o przekazywanie 
stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 1% podatków. W tym 
roku można to zrobić używając do rozliczenia podat-
ków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie 
wypełnić online lub pobierając program za darmo 
na własny komputer. Liczymy na Waszą pomoc.

Szczegóły na: http://www.ratujtenczyn.org.pl/
jeden_procent_2017.html

r 

r 

III POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

O PUCHAR STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Na stadionie sportowym w Modlniczce rozegrany został III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego. Impreza odbyła się 
pod patronatem starosty Wojciecha Pałki i wójta gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza, 
a patronem medialnym był Futbol Małopolska.   
Celem zawodów jest poszerze-
nie oferty edukacyjnej dla szkół 
z terenu powiatu ziemskiego 
krakowskiego i zwiększenie 
aktywności f izycznej wśród 
uczniów. Do rywalizacji przystą-
piło sześć drużyn: Zespół Szkół 
w Giebułtowie, Zespół Szkół 
w Skale, Zespół Szkół Technicz-
no-Ekonomicznych w Skawinie, 
Zespół Szkół w Krzeszowicach, 
Zespół Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia w Czernicho-
wie oraz Liceum Ogólnokształ-
cące w Piekarach.
- Jako pomysłodawca tych zawo-
dów, chciałbym wymienić wielu 
bez których turniej nie miałby 
prawa się odbyć. Podziękować 
za wsparcie gminie Wielka 
Wieś, klubowi Sportowiec 
Modlniczka, który udostępnił 
nam swój obiekt, jak i również 
Orłom z Bębła za użyczenie 
bramek i sprzętu do turnieju, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Giebułtowa, która zabezpie-
czała imprezę, sponsorom za 
ufundowanie nagród, m.in. 
Arturowi Kwietniowi z firmy 
ADOZ, piekarni Stochalscy 
i panu Buczakowi z zakładu 
mechanicznego w Giebułtowie. 
Imprezę prowadził v-ce mistrz 
Polski DJ Namteh, a w organi-
zacji pomagali dyrektor Paweł 
Sikora, uczniowie z koła wolon-
tariatu ZSP Giebułtów, nauczy-
ciele: Magda Sokół-Kolarska, 
Dorota Kolemba, Agnieszka 
Kopijka i Adam Gzyl oraz rów-
nież dusza naszej szkoły Hen-
ryk Siudek – mówi organizator 
zawodów Tomasz Dudek.
Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, rozegrano elimina-
cje, następnie mecze półfinałowe 
i o poszczególne lokaty. W finale 
zespół ze Skawiny zmierzył się 
z Giebułtowem. Ekipa ze Ska-
winy szybko objęła prowadzenie 
i tylko na moment oddała ini-
cjatywę rywalowi, który przy 
stanie 3:0 zdołał uzyskać hono-
rową bramkę.
- Przyjechaliśmy do Modlniczki 
jako faworyt i wygraliśmy ten 
turniej po raz trzeci – mówi tre-
ner ekipy ze Skawiny Łukasz 
Krupnik. - Nie było łatwo, 
poziom się podnosi, ale bar-
dzo chcieliśmy udowodnić, że 
jesteśmy najlepsi w powiecie 
krakowskim. I niech tak już 
zostanie. W moim zespole grali 
zawodnicy na co dzień trenujący 
w klubach z Radziszowa, Krzę-
cina i Wielkich Dróg – dodaje.
W powiecie krakowskim nie ma 
wielu szkół ponadgimnzjalnych, 
tym bardziej trzeba się integro-
wać. U nas w Giebułtowie, póki 
co, mamy skromne warunki do 

uprawiania kultury fizycznej 
i to było główną motywacją do 
tego, by te zawody organizować – 
mówi Tomasz Dudek, nauczyciel 
wychowania fizycznego z Gie-
bułtowa. - Poziom sportowy 
niektórych spotkań był bardzo 
wysoki, ale tylko część zawod-
ników gra regularnie w klubach 
– dodaje.
- Organem prowadzącym 
Zespół Szkół w Giebułtowie 
jest Powiat Krakowski, dlatego 
my jako gmina nie mamy wpły-
wu na inwestycje prowadzone 
przez tą placówkę – mówi wójt 
gminy Wielka Wieś Tadeusz 
Wójtowicz. - Z drugiej strony 
to jedyna szoła ponadgimna-
zjalna w naszej gminie, więc 
staramy się jej pomagać. Stąd 
między innymi wspieramy 
takie inicjatywy, jak te zawody. 
Wiem, że przy ZSP Giebułtów 
ma powstać w ciagu dwóch lat 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią, które zimą ma być pokryte 
balonem. To w dużym stopniu 
rozwiąże problem z lekcjami 
wychowania fizycznego – doda-
je.
Turniej był bardzo emocjonują-
cy, gdyż nie było drużyny, któ-
ra odstawałaby poziomem od 
pozostałych. Pecha miała ekipa 
ze Skały, która nie awansowała 
do finałowej czwórki, choć pre-
zentowała solidny futbol. Spo-
ro emocji było w meczu o piąte 
miejsce, w którym zaimpono-
wał bramkarz skalskiej dru-
żyny, który obronił dwa rzuty 
karne. Mecz o trzecie miejsce 
był niezwykle ciekawy. Zespół 
z Piekar imponował warunkami 
fizycznymi i naprawdę dobrym 
przygotowaniem kondycyjnym, 
co zdecydowało o zwycięstwie 
2:0 z ekipą z Czernichowa. Finał 
był zaś popisem zespołu ze Ska-
winy. Pierwsza bramka padła po 
składnej akcji i strzale z bliskiej 
odległości, a druga po kapital-
nym uderzeniu z dystansu. Siłą 
ekipy ze Skawiny było to, że pił-
karze tej drużyny długo utrzy-
mywali się przy piłce, zmuszali 
do biegania i tracenia sił graczy 
rywala. Gospodarze grali jed-
nak bardzo ambitnie i zasłużenie 
zajęli drugą pozycję. W turnieju 
zabrakło dwóch ekip, Liceów ze 
Skawiny i Krzeszowic, a powo-
dem były zbliżające się matury.
W ceremonii zakończenia zawo-
dów wzięli udział: v-ce Starosta 
Powiatu Krakowskiego Tade-
usz Nabagło, członek Zarządu 
powiatu Arkadiusz Wrzosz-
czyk, v-ce przewodniczący 
Rady Powiatu Piotr Goraj, radny 
powiatowy Łukasz Krupa, wójt 
gminy Wielka Wieś Tadeusz 

Wójtowicz, wicewójt Krzysz-
tof Wołos, sołtys Giebułtowa 
Lilianna Wilk, dyrektor ZSP 
Giebułtów Paweł Sikora, oraz 
radny gminy Roman Figiel.
Panowie wzięli udział w specjal-
nie zorganizowanym konkursie 
rzutów karnych. Ze skuteczno-
ścią bywało różne, ale powiedz-
my, że większość strzałów była 
kierowana w światło bramki…
Królem strzelców turnieju został 
Kamil Grzesiak ze zwycięskiej 
drużyny, który zdobył 5 bra-
mek, najlepszym bramkarzem 
wybrano Adama Skrzyńskiego 

ze Skały, najlepszym technikiem 
Adama Kudelskiego z Czerni-
chowa, zaś MVP został Kacper 
Michalski z Piekar.

 v Źródło:	 
Paweł	Panuś/futmal

WYNIKI

Grupa I:

ZSP Giebułtów – ZSTE Skawina 1:1, karne 4:3 
ZSP Giebułtów – ZSiPO Skała 1:0 
ZSTE Skawina – ZSiPO Skała 1:0

1. ZSP Giebułtów 2 4 2-1 
2. ZSTE Skawina 2 4 2-1 
3. ZSiPO Skała 2 0 0-2

 Grupa II:

LO Piekary – ZSP Krzeszowice 1:1, karne 3:2 
LO Piekary – ZSRCK Czernichów 1:0 
Czernichów – ZSP Krzeszowice 2:0

1. LO Piekary 2 4 2-1 
2. Czernichów 2 3 2-1 
3. ZSP Krzeszowice 2 1 1-3

Półfinały:  
Giebułtów – Czernichów 2:0,  

Skawina – Piekary 5:1.

O V miejsce:  
Skała – Krzeszowice 0:0, karne 2:0.

O III miejsce:  
Piekary – Czernichów 2:0.

O I miejce:  
Skawina – Giebułtów 3:1.

ZSiE Skawina: Dawid	Piszczek,	Daniel	Guguła,	Wiktor	Piwowarczyk,	Dominik	Tracz,	
Michał	Dziobek,	Piotr	Fuss,	Kamil	Grzesiak,	Tomasz	Cymerkiewicz,	Tomasz	Ziarko,	
Łukasz	Mazurkiewicz.	Trener	Łukasz	Krupnik.

ZSP Giebułtów: Kamil	Foltman,	Dawid	Klimkowicz,	Bartosz	Gut,	Kamil	Nizioł,	Jakub	
Pluciński,	Jakub	Chrzan,	Bartosz	Bogucki,	Mateusz	Mazur,	Mateusz	Bednarczyk,	Mariusz	
Biesiada,	Sebastian	Imołek,	Jakub	Ziętara,	Krzysztof	Siwek.	Trener	Tomasz	Dudek.

LO Piekary:	Zbigniew	Stalmach,	Kacper	Michalski,	Jakub	Grzesiak,	Dominik	Kijas,	
Sylwester	Kopytek,	Krzysztof	Woszczek,	Filip	Margul,	Artur	Mruczek,	Krystian	Król,	
Jan	Momot,	Michał	Spisak,	Filip	Fujak,	Krystian	Kiznar,	Karol	Bojęś.	Trener	Rafał	Mucha.

ZSRCK Czernichów: Adrian	Kudelski,	Antoni	Siodłek,	Mateusz	Czechowicz,	Tuni	
Sychov,	Dmitro	Muzyka,	Karol	Kumiela,	Rafał	Frączek,	Karol	Rakoczy,	Szczeoan	Szwed,	
Przemysław	Górecki.	Trener	Kamil	Szewczyk.

ZSiPO Skała: Adam	Skrzyński,	Nikodem	Mizera,	Aleksander	Kwiecień,	Andrzej	
Kałwa,	Dawid	Chmielowiec,	Patryk	Litwin,	Jakub	Kapustka,	Bartłomiej	Szumiński,	
Michał	Durbas,	Adam	Bagnicki,	Bartosz	Kielien,	Kamil	Szkatulny,	Szymon	Mazur.	
Trener	Dawid	Duda.

ZS Krzeszowice: Karol	Stopa,	Kamil	Stachowski,	Dawid	Zając,	Fabian	Piecyk,	Damian	
Surowiec,	Filip	Kotela,	Jakub	Bień,	Konrad	Kłeczek,	Grzegorz	Król,	Paweł	Głuch,	Eryk	
Milewski,	Mateusz	Pałka,	Szymon	Staroń.	Trener	Adam	Stefański.



8 Informacje, Reklamy

KĄCIK	KULINARNY

Brokuły najlepiej kupować 
w sezonie, nie lubię tych zafo-
liowanych pojedynczych sztuk. 
Ale jak w zimie, czy na począt-
ku wiosny znaleźć dobre broku-
ły ? Są mrożone i trzeba z nich 
korzystać!  Ja wykorzystałam 
brokuły zamrożone przez Polti-
no. Widziałam w jesieni w ich 
zakładzie jak je przygotowują 
do mrożenia, jak są myte, pako-
wane... Teraz przyszedł czas, 
żeby je wypróbować.

BROKUŁY I FETA
•	 1	opakowanie	brokułów	

Poltino
•	 1/2 opakowania fety
•	 1	ząbek	czosnku
•	 1	małe	opakowanie	jogurtu	
naturalnego

•	 pieprz	do	smaku
•	 1	łyżka	majonezu
•	

Brokuły gotujemy na parze, ale 
pamiętaj - winny zostać lekko 
twarde. Studzimy brokuły, fetę 
kruszymy w palcach na małe 
kawałki. Do miski przekłada-
my brokuły i fetę. W kubku 
mieszamy jogurt z majone-
zem, dodajemy rozdrobniony 
ząbek czosnku, doprawiamy 

pieprzem. Polewamy brokuły 
przygotowanym sosem i mie-
szamy.  Sałatka gotowa. Nie 

używam soli, bo feta wg mnie 
już jest wystarczająco słona.

Uwielbiam brokuły, ale zdecydowanie za rzadko je jadam. 
Tym razem postanowiłam z nich zrobić sałatkę. Brokuły  
i feta to pysze połączenie, więc nie zastanawiaj, się tylko 
zrób taką sałatkę.

BROKUŁY I FETA  
CZYLI PRZEPIS NA PYSZNĄ SAŁATKĘ

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

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

CIESZ SIĘ DOBRYM ZDROWIEM KAŻDEGO DNIA!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • 
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek  1500- 1700 •

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

 Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57

Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 – 1800

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Wszyscy chcemy być zdrowi i pełni 
pozytywnej energii. Niestety styl życia 
jaki prowadzimy i dieta nie zawsze 
odpowiadają potrzebom naszego organi-
zmu. Aktywność oraz niskokaloryczna, 
bogata w substancje odżywcze dieta 
może zapobiec chorobom, wydłużyć 
życie a także poprawić jego jakość. 
Dlatego naukowcy Oriflame opracowali programy i produkty Wellness. Wszystkie programy i produkty 
odpowiadają najwyższym, światowym standardom produkcji, a formuły opierają się na naturalnych składni-
kach. Produkty powstały w wyniku naukowych badań przeprowadzonych przez znanych naukowców ze 
Szwecji.
W pierwszej kolejności musimy wypracować sobie zdrowe nawyki żywieniowe. Musimy uzupełnić braki 
witamin, minerałów oraz kwasów Omega 3 oraz zwiększyć ochronę przed niekorzystnymi czynnikami 
środowiskowymi - pomoże nam w tym przyjmowanie WellnessPacku. Aby zbudować siłę, energię i koncen-
trację potrzebujemy wysokiej jakości makroelementów: protein i błonnika, które pomagają twojemu ciału 
naprawiać komórki i budować nowe. To wszystko znajdziemy w naszych koktajlach Natural Balance.
Po więcej informacji zapraszam do naszych biur. Osoby zainteresowane mają możliwość przeprowadzenia 
BEZPŁATNEJ ANALIZY SKŁADU MASY CIAŁA - dzięki której w prosty sposób dostosujemy program.
Już niedługo wakacje - zadbajmy już dzisiaj o swój wygląd i zdrowie!!! 

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

CZY KRASNOLUDKI I KRÓLEWNA 

ŚNIEŻKA ZNALI PODSTAWY KRIOGENIKI?
Młodzież z Kół Przyrodniczych z Białego Kościoła wzięła 
udział w pokazach kriogenicznych na Wydziale Chemii 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Okazało się, że to nie kra-
snoludki, a świetni chemicy skroplili po raz pierwszy gazy 
takie jak tlen, argon. Młodzież mogła dowiedzieć się do 
czego służą skroplone gazy i czym jest temperatura zera 
bezwzględnego.
Pokaz uświetniły wybuchy mieszaniny piorunującej oraz 
wodoru. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Plecak 
wiedzy…” #plecakwiedzy

www.wielka-wies.pl

NIE MASZ CZASU, ŻEBY SIĘ ZDROWO ODŻYWIAĆ?  
KILKA PYSZNYCH (I TANICH) SPOSOBÓW, JAK ZACZĄĆ

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Jan Kochanowski miał 
stuprocentową rację pisząc te słowa. Warto zadbać o zdrowie, zwłaszcza, że można to zrobić 
smacznie i nie wywracając do góry nogami swojego dotychczasowego trybu życia.
W zabieganej codzienności proste 
sposoby są na wagę złota. Jeśli twój 
tryb życia jest daleki od zdrowego, 
albo chciałabyś jeszcze bardziej się 
postarać, pomyśl o drobiazgach, któ-
rych zmiana nie będzie uciążliwa, 
a może zdziałać wiele dobrego.
Podstawą jest oczywiście ruch i zdro-
we odżywianie. Sport to osobna 
historia, ale pamiętaj, że nie tylko 
skomplikowane układy ćwiczeń 
czy bieganie „liczą się” jako wysi-
łek. Wiele codziennych czynności 
też – zwłaszcza sprzątanie. Ale nie 
tylko. Szukaj sposobów na ruch 
i wysiłek, tylko nie za wszelką cenę. 
Niech domownicy też przyłączą się 
do wykonywania codziennych obo-
wiązków i zadbają przy tym o swoje 
zdrowie.

Małe zmiany,  
widoczny efekt

Jeśli twoja dieta odbiega od zdrowej, 
zacznij od małych zmian. Zamiast 
gotować ziemniaki do obiadu i pole-
wać masłem, upiecz je. Koniecznie 
razem ze skórką, bo to w niej jest 
najwięcej potasu, który jest bardzo 
ważny m.in. dla prawidłowej pracy 
serca. Możesz je też zastąpić batatami, 
które są słodsze i bardziej kolorowe, 
więc powinny też przypaść do gustu 
dzieciom – podpowiada ekspertka 
marki KiK. Nie zapomnij dodać do 
nich świeżego rozmarynu! Dodaje 
smaku pieczonym warzywom, a do 
tego jego zapach w naturalny sposób 
poprawia koncentrację, więc możesz 
postawić krzaczek w pokoju dzieci – 
będziesz mieć świeżą przyprawę pod 
ręką, a one wsparcie w nauce.
Inny sposób? W prostych deserach 

mąkę i jajka zastąp bananami. Są 
bogate w potas i magnez, który tra-
cimy m.in. przez stres. Nadają się 
idealnie na przykład do owsianych 
ciasteczek. Półtorej szklanki goto-
wych płatków wymieszanych z 3 
bananami, ulubionymi dodatkami 

- np. żurawiną (bogata w witaminę 
C, a do tego wygląda jak słodycze) 
i łyżka kakao wystarczą, by wycza-
rować pyszny i zdrowy deser, który 
jest gotowy po kilkunastu minutach 
w piekarniku. Smakują pysznie na 
ciepło i na zimno, więc możesz je 
spokojnie zabrać na drugi dzień do 
pracy jako przekąskę albo drugie 
śniadanie.

Proste rozwiązania są naj-
lepsze

Myślisz, że nie masz czasu na zdrowe 
gotowanie? Postaw na bezmięsne 
zupy – zwłaszcza kremy, które zmik-
suje na gładko nawet najprostszy 
blender za kilkadziesiąt złotych. To 
potężna porcja warzyw, którą łatwo 
strawić. Są bardzo łatwe w przygoto-
waniu (zwłaszcza, jeśli raz ugotujesz 
dużą ilość warzywnego bulionu i np. 
zamrozisz go albo zapasteryzujesz 
w słoikach), można je przelać do ter-
mosu, dużego kubka termicznego, 
a nawet słoika i zabrać do pracy jako 
zdrowy i pyszny obiad. 
Marchew, pietruszka, buraki, ziem-
niaki i inne warzywa są bardzo uni-
wersalne – można je gotować, piec, 
smażyć, łączyć ze sobą i z wieloma 
różnymi przyprawami, które potrafią 
całkowicie odmienić ich smak. – By 
oszczędzić czas i pieniądze staraj się 
też gotować więcej na raz, tak, żeby 
obiad wystarczył na dwa dni. Jeśli 
wyrobisz u siebie taki nawyk, bardzo 

pomocne będą wszelkiego rodzaju 
plastikowe i szklane pojemniki na 
żywność. Zarówno do przechowy-
wania w lodówce, jak i noszenia do 
szkoły czy pracy – przypomina eks-
pertka marki KiK.
Kiedy nie masz czasu na dokładne 
planowanie posiłków, improwizacja 
to cecha, którą powinnaś pielęgno-
wać. Zostało ci sporo kaszy jaglanej 
z obiadu? Dodaj do niej mleczko 
kokosowe albo syrop owocowy, tro-
chę świeżych owoców, które aku-

rat masz pod ręką i deser gotowy. 
A może wolisz batoniki? Zmierzaj 
kilka garści dowolnych orzechów 
z miodem, wyłóż gotową masę na 
blachę, podziel nożem na prostokąty 
i piecz 20-30 minut w piekarniku. 
Jeśli naprawdę chcesz zdrowiej 
(i wciąż smacznie) się odżywiać, 
na dłuższą metę bez planowania 
się nie obejdzie. Ale wdrożenie 
drobnych zmian – polegających 
np. na robieniu zapasów suszo-
nych owoców i orzechów, które 
zastąpiłyby „sklepowe” słodycze - 
nie wymaga wiele czasu, wysiłku 
czy przygotowań. Czemu by więc 
nie spróbować i zacząć już dziś?

www.kik-textilien.com
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• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.

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

www.przystan-psychoterapia.pl

O TYM, ŻE CIĘŻKO BYĆ 
RODZICEM NASTOLATKA…

Pierwsze skojarzenie z rodziną z nastolatkiem? Chaos! Chyba wszyscy rodzice, 
którzy mają w domu młodego człowieka w okresie adolescencji, wiedzą o czym 
mowa. Bunt, złoszczenie się, nieadekwatne reakcje, wybuchowość, płaczli-
wość, pyskówki. I jeszcze do tego kult kolegów, którzy zawsze lepiej wiedzą niż 
rodzice i nauczyciele. Telefon jakby przyrośnięty do ręki. Czasami objawy, które 
mogą już przypominać uzależnienie od gier komputerowych i Internetu. 
Stare przyzwyczajenia wycho-
wawcze stosowane przez rodzi-
ców przestają działać. Nowe 

– nawet działać nie zaczynają. 
I wszystko przyjmowane jest 
z oporem. Rodzic powie tak – 
młody chce inaczej. Rodzic 
powie inaczej – młody jednak 
stwierdzi, że to nie najlepszy 
pomysł. I jak tu nie oszaleć?!

Nie bez powodu bardzo wiele 
rodzin rozsypuje się w momencie, 
kiedy dzieci są w okresie dorasta-
nia. Rodzina wówczas wymaga 
pewnego „przeformułowania”. 
Dzieci co prawda stają się już 
w wielu kwestiach samodzielne, 
ale drugiej strony rodzic musi 
być wyczulony na inne grożące 
niebezpieczeństwa. Przeważnie 
w tym czasie dziecko zaczyna 
traktować swoich kolegów 
(ewentualnie „kolegów” z Youtu-
be) jako autorytety w każdej 
dziedzinie. Opinie rodzica 
są podważane. Rodzic może 

odbierać to jako zagro-
żenie – własnej pozycji, 
ale również zdrowia 
i szczęścia swojego 
dziecka. Z ogromną 
trudnością przychodzi 
zaufanie wobec mło-
dego człowieka. A jest 
konieczne do tego, by 
rozwijał się on prawi-
dłowo. 

Na ogół rodzice nasto-
latka mówią o swoim 
lęku, zamieszaniu, 
jakie odczuwają, dezorientacji. 
To ciekawe, bo dokładnie to 
samo mówią o sobie nastolatki 
w szczerych rozmowach. I to 
może być płaszczyzna porozu-
mienia między adolescentem 
a jego rodzicem. Kiedy uda się 
szczerze porozmawiać rodzicom 
ze swoim dorastającym synem 
czy córką, jeśli będzie zgoda, że 
każde z nas może pewne rzeczy 
przeżywać po swojemu i widzieć 

na swój sposób, to na ogół relacja 
dorosły – nastolatek jest w stanie 
dawać satysfakcję obu stronom. 
Nie bez potknięć, napięć i czasa-
mi niepotrzebnych słów i gestów. 
Ale z drugiej strony, nie oszukuj-
my się – to dopiero nasze dzieci 
uczą nas być rodzicami. Tego 
nie da się nauczyć wcześniej. No 
chyba że od własnych rodziców. 

„Przystań” Ośrodek Psychoterapii  
wychodząc naprzeciw potrzebom organizuje warsztaty dla rodziców  

poświęcone tematowi: „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”
Termin: 06.06.2018 (środa);  godz. 18.00 – 20.00

Koszt: 20 zł/osoba.
Obowiązują zapisy: tel. 608 38 15 99 lub magdalena_poprawa@wp.pl

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE

RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

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

STYLIZACJE BLACK & WHITE  
NIE TYLKO NA MATURĘ 

Elegancka biała koszula i czarny dół to podstawa w garderobie każdej 
kobiety. I choć mogłoby się wydawać, że taki zestaw wieje nudą – zapew-
niamy – nic bardziej mylnego. Klasyka nie wychodzi z mody, a w dodatku 
dobrze skrojone ubrania w stylu Black & White dodają szyku.
Nie tylko sezon matur rządzi się 
swoimi prawami, które wyma-
gają eleganckiego i stonowanego 
stroju. Takie stylizacje przyda-
dzą się również podczas oficjal-
nych spotkań i imprez. Cza-
sem jednak charakter sytuacji 
pozwala na przełamanie prostej 
formy, pozostawiając miejsce na 
wprowadzenie odrobiny eks-
trawagancji. Wówczas możemy 
sięgnąć po printy, geometryczne 
wzory lub linie.
Ulubione połączenie kolo-
rystyczne Coco Chanel nie-
zmiennie święci tr iumfy 
w największych domach mody. 
Ponadczasowy zestaw staje się 
jednak coraz częściej inspiracją 
dla projektantów do tworzenia 
intrygujących, nieszablonowych 
kreacji, w których wykorzy-
stywane są oryginalne dodatki, 
aplikacje lub neonowe kolory. 
Przełamanie klasyki sezonowy-
mi trendami może zaowocować 
naprawdę niepowtarzalną styli-
zacją, której drobne zdobienia 
nie ujmą uroku, ale dodadzą 
lekkości i dystansu.

KiK Textil sp z o.o. 
ul. Legnicka 21a 
53-671 Wrocław 

Telefon: + 48 (0) 71 377 44 00 
Faks: + 48 (0) 71 377 44 01 

E-Mail:  
info.pl@kik-textilien.com 

www.kik-textilien.com

Minimalizm	sprawdza	się	w	
każdej	sytuacji	|	fot.	KiK

Biel	i	czerń	to	najbardziej	
klasyczne	połączenie	 
kolorystyczne	|	fot.	KiK
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
      oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

CZERWONY KAMIEŃ
Kiedy diabeł ciskał na Ziemię kamienie, uważnie patrzył, by spadały one w miejsca 
jemu podobne: ponure, niedostępne, cuchnące bagnem, rozbłyskujące raz po raz 
ogniem piekielnym. Żadna żywa istota nie miała szans na przetrwanie w tej okolicy. 
Jedynie drzewa, wysokie, o koronach sięgających nieboskłonu, dzielnie walczyły 
o swój czas, którego kres znaczyły wciąż rosnące pokłady węgla.
Opowieść drzew liczyła wiele stuleci. Aż któregoś dnia… wszystko zamilkło. 
Nastała cisza. Rozproszył się mrok, a na błękitnym niebie promienie słońca roz-
błysły brylantowymi kropelkami tęczy. Gnębiona żywiołami Ziemia rozpoczęła 
nową, tętniącą życiem erę.
Trzeba było jeszcze wielu, wielu okrążeń planety wokół Najjaśniejszej Gwiazdy, 
by osuszyć błoto, utorować drogę szemrzącym strumieniom.
Ten dzień zaczął się od dzwonka. Niby zwyczajnie, ale… nie wszystkie dzieci 
pobiegły na lekcje. Grupa „trzecioklasistów” z uwagą przyglądała się pokaźnemu 
kamieniowi, przyniesionemu przez Szymona.

- Znalazłem go na podwórku. Próbowałem wziąć kawałek, ale nie dało się odłu-
pać. - tłumaczył chłopiec.
Kuba delikatnie trącił nogą znalezisko.

- Twardy, jak… marmur, albo co? - sapnął. - Ech… coś tam musi być, w środku.
Szymon zagryzł z emocji wargi. Oczy rozbłysły mu zachwytem.
Kamień wzbudzał spore zainteresowanie.

- Zwykły drogowy tłuczeń - wzruszył ramionami Igor.
- No, co ty! - Magda wzięła kolegę w obronę. - Może z takich kamieni budowano 
zamki? Nigdy nie wiadomo.

- Wygląda na solidny budulec… ciekawe, skąd się wziął koło domu Szymka?
Weronika dotknęła równo ociosanych brzegów. Widać było, że przedmiot nie 
jest jej obcy.

- Już to gdzieś widziałam… zaraz…
Tak byli zajęci rozmową, że nie zauważyli, iż od pewnego czasu przysłuchuje im 
się pani bibliotekarka.

- A wy? Dlaczego jeszcze nie na lekcji? - usłyszeli nad głowami znajomy głos. - 
Marsz do klasy!

- Chodźmy. Pogadamy z naszą panią, pewnie ona wie. -
Chłopcy z ociąganiem podnieśli z ziemi plecaki. Początkowo pani Iza nie dostrzegła, 
czym zajmowały się dzieci. Dziewczynki dzielnie zasłaniały to „coś”, co stało się 
powodem ich niesubordynacji. Jednak kiedy wyciągnęła szyję, jej oczy
rozjaśnił uśmiech.

- Ach, wy poszukiwacze skarbów! - nagle pojęła wszystko.
- No, zmykajcie już. Ja pogadam z waszą panią. To może być ciekawa przygoda.
Ciszę, panującą w bibliotece przerywał raz po raz szelest przewracanych kartek 
i szepty wyrażające coraz większe emocje. Stronice papieru pożółkłe, jakby osma-
lone ogniem, przeżarte kornikiem powoli odkrywały zapisane na nich stare dzieje. 
Jeszcze dwie godziny temu „trzeciaki” nie miały pojęcia, że kamień Szymona 
zaprowadzi ich do miejsca, w którym znajdą drogę do innego, dawnego świata. 
Historia powstawania złóż minerałów w niedalekich Filipowicach rosła, rosła, 
rosła, aż litery, niebotycznie powiększone przez wpatrujące się w nie dziecięce 
oczywyobraźni, stworzyły coś na kształt ażurowego ogrodzenia. Po drugiej stronie 
rozciągała się malownicza osada. Wśród sadów, uginających się pod ciężarem 
jabłek, stały murowane domy.

- Patrzcie - szepnęła Weronika. - Tam stoi dom mojej praprababci…
- Czerwony, jak nasz kamień.
Mali odkrywcy usiedli z wrażenia… Tak. To było to, czego szukali. Czerwony 
marmur filipowicki. Nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Jak powstał? Skąd się 
wziął w miejscu tak odległym od innych, znanych dzieciom kamieniołomów?

Przez chwilę zastanawiali się nad tym. Potrzeba uzyskania odpowiedzi na kłębiące 
się w głowach pytania sprawiła, że poczęli szukać drogi na skróty. Może zajrzeć 
na ostatnią stronę? Nie, to byłoby oszustwo. Lepiej jak najszybciej czytać dalej. 
Patryk pierwszy zauważył, że słowa rejestrowane przez czterdzieści cztery spra-
gnione wiedzy źrenice zaczynają budować coś na kształt portu, zachęcającego do 
podjęcia próby przedostania się na drugą stronę opowieści.

- O kurczę… Widzicie?? - chłopiec drżącym palcem wskazał słowa zapisane 
dokładnie w samym środku kartki. - Tędy!
Nie wszyscy zorientowali się o co chodzi. Zaczęli się przepychać. Każdy chciał 
zobaczyć.

- Ej, przestańcie! - Jasiek próbował opanować sytuację. - Odsuńcie się. Najlepiej 
to siądźmy w kole. Wtedy wszyscy zobaczą.
Posłuchali. Nigdy nie zawiedli się na Janku. Ufali jego zmysłowi organizacji.
Chłopiec usiadł w środku kręgu. Pochylił się nad książką.

- Hmmm… wygląda mi to na dziurę w płocie… - Jasiek nie był pewien odkrycia. 
- No, może to jest jakieś przejście, ale… raczej dla moli książkowych…
- Ojej, Janek! - nie wytrzymała Ola. - Pokaż, co tam widzisz. Nie tak. Lepiej 
z daleka…
Ciszy, jaka zapanowała w bibliotece, nie można było równać nawet z tą, która 
siada obok uczniów piszących dyktando ortograficzne. W samym sercu książki 
widniał napis: WEJŚCIE JEST TUTAJ.
Nikt nie odważył się podnieść z podłogi. Pewnie siedzieliby tak długo, gdyby 
nie Łukasz. Chłopiec podszedł do Janka, położył mu dłoń na ramieniu i głosem 
wykluczającym wątpliwości powiedział:

- Trzeba spróbować.
Przejście przez portal nie sprawiło dzieciom większych problemów. Jedynie pani 
Agata okazała się ciut za duża. Jednak… wystarczyło trochę pociągnąć za ręce, 
by i ona znalazła się w Filipowicach z przeszłości.

- Pięknie tutaj… I jakie powietrze! - zachwyciła się nowym miejscem.
Chłopcy zaczęli szybko przygotowywać się do drogi. Sprawdzili na komórce 
funkcjonalność opcji GPS. Niestety. Nie działała. Wyjęli mapę okolic Krzeszowic. 
Byli zdezorientowani.

- No cóż, w tej sytuacji pozostaje nam wracać - pani Agata bezradnie rozłożyła ręce.
- Nie! - Weronika, która oddaliła się kilka kroków od grupy, wskazywała ręką na 
miejsce, gdzie budowano jakiś duży gmach.

- Tam powstaje kościół. Jestem pewna. Wiele się zmieniło, ale nie odległość, jaka 
dzieli go od domu mojej babci!

- Raczej prababci… - Ksawery starał się panować nad osią czasu.
- Babci, prababci… To dom rodzinny… wielopokoleniowy. A to, że i ja wiem, 
dokąd prowadzi droga, to jest dowód.
Dzieci bezradnie patrzyły to na siebie, to na panią.

- To idziemy, czy wracamy?
- Chodźmy. - Pani Agata nie miała wyboru. Pora było stanąć na wysokości zadania. 
Kręta, błotnista ścieżka poprowadziła ich prosto do miejsca, w którym z czerwonych, 
równo ociosanych kamieni stawiano filipowicki kościół.

- A wy tu czego? - nagle, jak spod ziemi wyrósł przed nimi wysoki, barczysty 
mężczyzna.

- Idziemy na wycieczkę klasową! - pani Agata starała się ogarnąć gromadkę.
- Wycieczkę? - człowiek wydawał się być zaskoczony - Tędy? Tutaj nic nie ma!…
- Jest! TO! - Radek wyrwał się przed szereg. - Tego szukamy!
Wszyscy spojrzeli w jego stronę. Stał oparty o wielki, czerwony głaz. Jego dłonie 
chłonęły strukturę kamienia.

- Tak, taki jak nasz…

- Odsuń się. To materiał do budowy kościoła - nieznajomy w prosty i bezpośredni 
sposób chciał zakończyć rozmowę.

- No, tak! Wiedziałam, wiedziałam! - Weronika dala upust swojej radości, wyko-
nując kilka zgrabnych piruetów.

- Zmykajcie stąd. To nie jest miejsce do zabawy. Idźcie sobie pooglądać okolicę 
z Kowalskiej Góry. - Wyciągniętą ręką kamieniarz wskazał dzieciom drogę.
Pobiegli. Na wyścigi. Dawid pierwszy dopadł szczytu.

- O, rany! Ale looki! No, prędzej, guzdrały!! - nie potrafił opanować emocji.
Z miejsca, w którym stał, rozciągał się widok na malowniczą Dolinę Kamieniec, 
usłaną skałkami z karbońskiego wapienia. Kilka kilometrów dalej, w ogromnym 
kamieniołomie, powstałym w wulkanicznej miękińskiej górze, wygrzewały się 
w promieniach słońca czerwono-różowe pokłady marmuru. Nagle ziemia pod 
nogami dzieci zadrżała.

- Co się dzieje? - dziewczynki złapały panią z ręce.
- Wracamy. No, szybciutko, jeden z drugim. Janek zamyka grupę! Sebek, nie 
ociągaj się!
Szli w dół krętą ścieżką, zdecydowanym krokiem, nie oglądając się za siebie. Za 
nimi toczyły się malutkie kamyki, które rozpędzone wyprzedzały raz po raz grupę. 
Teren stawał się coraz bardziej płaski… aż w końcu dzieci puściły się pędem 
do widniejącego w oddali ogrodzenia. Kiedy przedostały się na drugą stronę? 
Nikt nie pamięta. Ocknęli się w bibliotece, między równiutko poukładanymi 
na regałach książkami. Gdyby nie zdziwiony głos pani bibliotekarki, pytający: 

„Gdzie tak długo byliście?” - pewnie niewielu z nich uwierzyłoby, że ta historia 
wydarzyła się naprawdę.

Autorzy:  
uczniowie kl. III a s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku 

pod kierunkiem wychowawczyni Agaty Czopor 
Rok szkolny 2015/2016

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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JUBILEUSZ 70-LECIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TENCZYNKU
O rozwoju czytelnictwa w Tenczynku  dowiadujemy się z materiałów  przekazanych przez panią Annę Łukasik. Czytamy w nich, że w 1791 r. w Tenczynku przy 
parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej powstało Tenczyńskie Bractwo Przenajświętszej Trójcy, które  w aneksie z roku 1880 pod numerem 23 zapisało, że: „Pod 
zarządem Bractwa zostaje Czytelnia parafialna. Jeden z braci radnych Bractwa będzie bibliotekarzem. Obowiązkiem jego będzie spis wszystkich książek będących 
w czytelni. W niedzielę i święta po południu powinien być na wspólnym czytaniu, a po jego ukończeniu odebrać pożyczone książki obejrzawszy je, czy są całe i nie 
poplamione, a chcącym wypożyczyć dać inne książki, zapisawszy komu i jaka książka jest pożyczana. Od każdej książki pobierać będzie jednego centa i z tego ma 
składać rachunek stosownie, jak powiedziano wyżej pod liczbą 17 i 19. Dochód z tych centów ma być obracany na oprawę książek i sprawianie nowych.” 
Ks. dr Wincenty Smoczyński w latach 1878-1900 prowadził pozaszkolną 
pracę oświatową na terenie Tenczynka. Własnym kosztem założył bibliotekę 
parafialną z książkami o tematyce ludowej i narodowej. W 1909 r. powstała 
w Tenczynku czytelnia Towarzystwa Oświaty Ludowej. Na początku ubiegłe-
go stulecia emerytowany kierownik szkoły w Suchej k. Żywca - M. Miodoński 
założył w Tenczynku czytelnię i stowarzyszenie młodzieży. Stowarzyszenie 
to miało na celu, samokształcenie i krzewienie życia kulturalnego we wsi. 
W okresie po I wojnie światowej szkoła powszechna prowadzona przez 
siostry zakonne, posiadała własną  bibliotekę, z której korzystała wyłącznie 
młodzież szkolna. Ponadto Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, założone 
w 1922 r. przez ks. Wojciecha Kamusińskiego, również posiadało własną 
bibliotekę składającą się z utworów beletrystycznych i dramatycznych w ilości 
925 dzieł, z których mogli korzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. 
Duże i bogate księgozbiory posiadali dwaj mieszkańcy Tenczynka: Czesław 
Głębocki – prowadzący Urząd Pocztowy w Tenczynku oraz Karol Elianowski 
– emeryt, którzy bardzo chętnie wypożyczali swoje książki.                                                                 
Pierwsza biblioteka publiczna w Tenczynku powstała w marcu 1948 roku. Do 
1956 r. była to Biblioteka Gminna, od 1956 - 1975 Biblioteka Gromadzka, 
a od 1975 r. do chwili obecnej Biblioteka Publiczna w Tenczynku, która  jest 
filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Do 1975 
r biblioteka była samodzielną jednostką, nad którą opiekę merytoryczną 
sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, następnie 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, aż wreszcie od 1975 r. Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach (w związku z ustawą 
o nowym, dwustopniowym podziale administracyjnym kraju biblioteka 
miejska przekształciła się w bibliotekę miejsko-gminną i biblioteki gminne 
zostały włączone w jej strukturę).                                    
Pierwszym bibliotekarzem (biblioteki publicznej) był Henryk Korbiel, który 
przyjął pierwszy przydział książek z Ministerstwa Oświaty 17 marca 1948 
roku. Ówczesna biblioteka mieściła się w budynku państwa Mirków (obok 
byłej poczty w Tenczynku). Rok ten zamknął się liczbą 190 woluminów, 
zapisanych w księdze inwentarzowej. Już następny rok świadczy o energicz-
nym rozwoju biblioteki, bowiem w księdze inwentarzowej  zapisano 727 
pozycji. Część księgozbioru znajdowało się w pięciu punktach bibliotecznych: 
w Rudnie, Zalasiu, Woli Filipowskiej, Frywałdzie i Sance, którymi zarzą-
dzała Biblioteka Gminna w Tenczynku.  W  1956 i 1959 roku księgozbiór 
tenczyńskiej biblioteki został uszczuplony o 2 tysiące egzemplarzy, które 
przekazano do Zalasu i Woli Filipowskiej, gdzie z punktów bibliotecznych 
powstały etatowe biblioteki. Ostatni punkt biblioteczny działał do 1986 
roku w Rudnie.                                                                         
W następnych latach bibliotekę prowadziły: Antonina Spirało (1949-1958), 
Antonina Balawa (od września 1958 – 1959), Bogumiła Engerharat (od 
1960 - 1963), Stanisława Korbiel (1964-1969), Danuta Bieniek (1969 - 2002), 
Izabela Wałek (1998 – nadal), Danuta Nowak (od lutego 2013 delegowana 
z MGBP w Krzeszowicach - nadal).                      
W swojej historii biblioteka 6 razy zmieniała lokalizację: pomieszczenie 
w budynku państwa Mirków, lokal w budynku Urzędu Gminy Tenczynek 
(w obecnie nieistniejącym, dawnym pałacyku myśliwskim Potockich, przy 
ulicy Sienkiewicza w Tenczynku). W dniu 1 maja 1950 roku biblioteka została 
przeniesiona do budynku Marii Wyki, do lokalu uzyskanego po likwidacji 
restauracji. Usytuowanie biblioteki w centrum Tenczynka spowodowało 
większe zainteresowanie czytelnictwem do tego stopnia, że w dniu 1 sierpnia 

1950 roku liczba czytelników wynosiła 114 osób, a liczba wypożyczeń 557. 
Biblioteka liczyła wówczas 1700 woluminów, rokrocznie powiększała swoje 
zbiory i pozyskiwała nowych czytelników.                                                                                              
  Do 1971 roku biblioteka zajmowała lokal w budynku (nieistniejącym) znajdu-
jącym się za obecnym budynkiem OSP Tenczynek. Od 1971 r. do lipca 2008 
r. biblioteka znalazła nową lokalizację (pow. 60 m2) w budynku należącym 
do Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Tenczynku. Od lipca 
2008 r. do września 2009 r., przez krótki, czas zajmowała pomieszczenie 
sołtysówki w budynku Ośrodka Zdrowia w Tenczynku. Ostatecznie biblioteka 
znalazła swoje stałe miejsce w nowym budynku Przedszkola Samorządowego 
w Tenczynku. Powierzchnia nowej biblioteki, o europejskim standardzie, 
wynosi 144 m2. Uroczyste otwarcie nowej siedziby, z udziałem zaproszonych 
gości , odbyło się 15 września 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice 
Czesław Bartl dokonał symbolicznego przekazania  kluczy do biblioteki. 
Nowa placówka jest jasna i przestronna, mieści się na dwóch poziomach. 
Na parterze znajdują się: lada biblioteczna, trzy komputery, dwie drukarki,  
urządzenie wielofunkcyjne (ksero – skaner), księgozbiór podręczny, regionalny, 
cracoviana i czasopisma. Na piętrze zgromadzony jest księgozbiór główny: 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci (z przytulnym, kolorowym kącikiem  dla 
najmłodszych czytelników) oraz popularno-naukowy - wszystkie z wolnym  
dostępem   do półek.
Powstanie biblioteki publicznej w Tenczynku w 1948 r. było ważnym czyn-
nikiem kulturotwórczym. Pamiętajmy, że nie było wówczas telewizji, kom-
puterów, a co za tym idzie, zbyt wielu możliwości spędzania  wolnego czasu. 
Biblioteka była tym miejscem, które przyciągało i młodzież, i dorosłych. 
Organizowała zajęcia z czytelnikami, konkursy dla różnych grup wiekowych, 
spotkania autorskie.  Starsi czytelnicy z sentymentem wspominają tamte 
czasy, ale dzisiaj są prawdziwie dumni z faktu, że Tenczynek doczekał się 
tak pięknej biblioteki.
Głównym celem naszej biblioteki jest w dalszym ciągu popularyzacja książki 
i krzewienie pasji czytelniczych. Staramy się swoimi działaniami zaszczepić 
miłość do słowa pisanego i języka polskiego. Poprzez projekty kulturalno-
-edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych 
czytelników popularyzujemy wiedzę i kulturę polską, a zwłaszcza naszego 
regionu. Działania te mają swój wymierny skutek. Z roku na rok zwiększa 
się liczba czytelników i osób uczestniczących w projektach. Stan na koniec 
2017 r. ilustruje poniższa tabela:

Rok Stan  
księgozbioru

Ilość  
Czytelników

Ilość osób 
uczestniczą-
cych  w pro-

jektach

2017 14794 1514 2253

Zdajemy  sobie  sprawę, że  marketing  biblioteczny  kreuje  prestiż i  wize-
runek biblioteki. Robimy to poprzez różnorodne formy promocji biblioteki 
w prasie lokalnej, wystawy okolicznościowe, zakładki, logo biblioteki, ulotki 
informacyjne, media społecznościowe. Biblioteka posiada swoją stronę na 
Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o naszej działalności.
Bardzo cieszy fakt, że jesteśmy instytucją zauważaną i docenianą w lokal-
nym środowisku. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym, Zespołem 

Szkół, „Gwarkiem Małopolskim”, lokalnymi władzami samorządowymi, 
Kołem Gospodyń Wiejskich, fundacją „Kobieta w Regionie”, OSP Ten-
czynek i mieszkańcami regionu jest twórcza i konstruktywna. Dzięki niej 
Biblioteka Publiczna w Tenczynku jest miejscem wymiany myśli, miejscem 
spotkań integrujących całą społeczność lokalną, miejscem relaksu, biblioteką 
z „duszą”. Wszystkie działania podejmowane w bibliotece dostosowujemy 
do oczekiwań czytelników, bowiem: usatysfakcjonowani użytkownicy są 
najlepszymi rzecznikami biblioteki. Pomimo 70. lat czujemy się nadal młodo 
i zamierzamy w dalszym ciągu z pasją i zaangażowaniem wykonywać swoją 
pracę. Wszystkim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom z serdecznymi 
pozdrowieniami dedykujemy słowa Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”.

 v  Danuta	Nowak	 
Biblioteka	Publiczne	w	Tenczynku

Materiały pochodzą: z zasobów pani Anny Łukasik i ze zbiorów archiwalnych  
Biblioteki Publicznej w Tenczynku. Osoby, które dysponują materiałami na 
opisany temat, prosimy o kontakt z biblioteką.

LIFE CHALLENGE 2018

KRAKOWSKIE BUDYNKI WALCZĄ O TYTUŁ EUROPEJSKIEJ FASADY ROKU 
Już po raz trzeci Baumit wyłoni Europejską Fasadę Roku. Zwycięzcę wskaże międzynarodowe Jury. Finał tegorocznej odsłony Baumit Life Challenge odbędzie się w czerwcu br. 
w kraju poprzedniego triumfatora konkursu – na Słowacji. Zanim jednak dowiemy się kto ma najlepsze elewacje na naszym kontynencie, zapraszamy do głosowania interneto-
wego i wspierania polskich projektów za pośrednictwem strony lifechallenge.baumit.com. Do wygrania wycieczka do Bratysławy.   
Po raz kolejny Jury złożone z ekspertów i architektów z całego świata 
oceni najlepsze projekty fasad z 27 krajów, w których Baumit prowa-
dzi swoją działalność. Do konkursu zgłoszono ponad 300 budynków 
wyłonionych w krajowych edycjach konkursu Fasada Roku 2016 i 2017. 
Wśród nich znalazło się także 30 obiektów z Polski. Swoich reprezen-
tantów w Baumit Life Challenge 2018 mają, Białystok, Bydgoszcz, 
Bytom, Gniezno, Jurowce, Kielce, Konstancin Jeziorna, Kłobuck, Łódź, 
Niedoradz, Oleśnica, Piastów, Poznań, Radom, Sarnów, Szczecin, 
Świnoujście, Warszawa oraz Wrocław.
O najwyższe laury na poziomie międzynarodowym walczą także kra-
kowskie budynki: Osiedle Domowe - http://lifechallenge.baumit.com/
project/18 i Osiedle Europejskie - Kopenhaga - http://lifechallenge.
baumit.com/project/230 oraz budynek przy ul. Poznańskiej - http://life-
challenge.baumit.com/project/386 (kategoria „budynek wielorodzinny”), 
Żyletkowiec - http://lifechallenge.baumit.com/project/164 („renowacja 
termiczna”), a także dom jednorodzinny w Jerzmanowicach - http://
lifechallenge.baumit.com/project/241 (kategoria „dom jednorodzinny”) 
oraz  biurowiec CX2 w Balicach - http://lifechallenge.baumit.com/pro-
ject/376 („budynek niemieszkalny” i „fasada o wyjątkowej strukturze”).

6 kategorii konkursowych
Rywalizacja toczy się w 6 kategoriach – 5 głównych (budynek jedno-
rodzinny, budynek wielorodzinny, budynek niemieszkalny, renowacja 
termiczna, renowacja historyczna) i 1 specjalnej (fasada o wyjątkowej 
strukturze). W pierwszym etapie Jury – w drodze głosowania interneto-
wego – w każdej kategorii wyłoni 6 elewacji, które zmierzą się o wygraną 
w ścisłym finale. W 13-osobowym gremium, które zdecyduje o wyborze 
najlepszych fasad Starego Kontynentu znalazł się także reprezentant 
Polski – architekt Piotr Kostka z Kostka & Kurka Architekci. 

Gra o wysoką stawkę
Ostateczny werdykt zostanie obwieszczony podczas uroczystej Gali 
Baumit Life Challenge Awards 2018, która odbędzie się już 14 czerwca 
br. Jej gospodarzem będzie Słowacja – to stamtąd pochodzi zwycięzca 
poprzedniej edycji zorganizowanej w 2016 r. Miejscem, w którym doj-
dzie do rozstrzygnięcia będzie Filharmonia w Bratysławie. Zwycięzcy 

każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 6 660 euro. Wysokość 
nagrody niecodzienna, ale i nieprzypadkowa. Nawiązuje bowiem do 
faktu, że aż 66% każdej elewacji można stworzyć korzystając wyłącznie 
z produktów Baumit. Natomiast triumfator główny otrzyma nagrodę 
o wartości 9 900 euro.
Obiekty zgłoszone do Life Challenge 2018 są obecnie oceniane przez 
międzynarodowe Jury. Listę finalistów poznamy na początku kwietnia.

KLIKNIJ – ZAGŁOSUJ – WYGRAJ wyjazd do Bratysławy!
Jednocześnie do gry weszli sami Internauci, którzy – niezależnie od 
decyzji Jurorów – wyłonią swoich zwycięzców. Do 3 maja 2018 r., do godz. 
12.00 na oficjalnej stronie konkursu  trwa publiczne głosowanie online. 
Można wziąć w nim udział anonimowo, jednak wówczas pozbawimy 
się szansy na wygraną. Zarejestrowane głosy wezmą bowiem udział 
w losowaniu wycieczki do Bratysławy dla dwóch osób, obejmującej 
dwudniowe zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu oraz udział 
w Gali Life Challenge Awards 2018, włącznie z uroczystą kolacją 
w Filharmonii. Polskie projekty czekają na Wasze wsparcie. Kielecki 
projekt czeka na Wasze wsparcie, do dzieła!

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

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

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

CIEPŁE OKNA? 

Dokonując wyboru właściwego profilu przy zakupie okien często 
zastanawiamy się nad wartością współczynnika przenikania ciepła. Co to 
właściwie takiego jest i jakie korzyści może przynieść?  

 Otóż, wartość współczynnika przenikania ciepła dla danego okna 
informuje potencjalnego użytkownika jakie straty ciepła wystąpią przez 
okno czy drzwi po ich zamontowaniu w budynku. Współczynnik ten oblicza 
się zestawiając wartość przenikania ciepła dla pakietu szybowego oraz 
ramy. Pakiet szybowy charakteryzuje się niższą wartością współczynnika, 
natomiast rama wyższą - stąd wartość dla całego okna jest bardziej 
miarodajna, niż dla poszczególnych elementów. Wartość owego 
współczynnika wyrażana jest w jednostce W/m2K, co oznacza jaka będzie 
utrata energii przy danej różnicy temperatur. Im niższa jest wartość tego 
parametru, tym okno cieplejsze.  

 Często wartość współczynnika przenikania ciepła brana jest pod 
uwagę ze względu na ochronę domu czy też mieszkania przed 
wychłodzeniem w okresie jesienno - zimowym, a zwłaszcza przy 
występowaniu mrozu. To co niezwykle ważne, a zazwyczaj w ogóle nie 
zdajemy sobie z tego sprawy to fakt, iż ciepłe okna chronią również  
w okresie wiosennym i letnim przed nadmiernym nagrzewaniem 
pomieszczeń.  

 Należy wziąć również pod uwagę wiele innych kwestii i zawsze 
dobrać odpowiedni system okienny do zapotrzebowania i istniejących lub 
przyszłych warunków. Oczywiście chętnie pomożemy dokonać Państwu 
najbardziej odpowiedniego wyboru. O kolejnych determinantach wyboru 
optymalnych rozwiązań będziemy pisać w kolejnych artykułach.  

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 

projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem 
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba	biura:	
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek	„Pasaż	TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
2. Dom w Rudnie 63 m kw, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
3. Dom w Krzeszowicach 168 m kw, działka 14 a. Cena 475 tys. PLN.
4. Dom w Chrzanowie 340 m kw, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
5. Dom w Krzeszowicach 380 m kw plus budynek użytkowy z dwoma mieszkania-

mi, działka 6,5 a. Cena: 510 tys. PLN.
6. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu 

na działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
7. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 143 tys. PLN.
8. Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
9. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 238 tys. PLN.
10. Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
11. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
13. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 73 tys. PLN.
14. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie.  

Cena: 426 tys. PLN.
15. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Dla dewelopera lub prywatnie.  

Cena: 236 tys. PLN. 
16. Działka 42 a  w Ostrężnicy. Cena: 65 tys. PLN.
17. Działka 21 a w Miękini. Cena: 65 tys. PLN.
18. Działka 42 a, w Miękini. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 120 tys. PLN.
19. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
23. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
24. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
26. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
27. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
29. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
32. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
34. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
35. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

36. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
37. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
38. 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.

39. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Nowa cena: 130 tys. PLN.
40. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
41. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
42. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
43. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
44. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
45. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
46. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
47. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
48. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
49. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
50. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
51. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
52. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha  w cenie 1 tys PLN / ar. 
53. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
54. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
55. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
56. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
57. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
58. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
60. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
61. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
62. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
63. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
64. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
65. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
66. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
67. 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. 
68. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
69. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
70. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
71. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.

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

(podana cena dotyczy działki 15 a).
78. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
79. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
80. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o 

pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
81. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN. 

 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
82. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.  

Cena za m-c: 1200 PLN plus media.

DLA PRACOWNIKÓW
83. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c  

z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
84. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
85. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

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

Cena: 6 000 PLN / m-c.

Przepięknie położona działka, o powierzchni 
83 a w Nowej Górze gm. Krzeszowice. Dział-
ka z przeznaczeniem dla dewelopera bądź 
prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa	działka	 

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

DO SPRZEDANIA  
działka	w pięknym	widokowym	miejscu,	 
o pow. 21 a, w Miękini,	gm.	Krzeszowice.	 

W tej	chwili	działka	R	(rolna),	ale	w studium	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	

M4	-	budownictwo	jednorodzinne.	
Cena: 65 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA 
odrębna	kondygnacja	-	I piętro	domu,	
z oddzielnym	wejściem,	ok.	65	m	kw,	
w Brzezince	gm.	Zabierzów.	Miejsca	

parkingowe, teren ogrodzony.
Cena: 1100 PLN / m-c  

plus media w/g zużycia. 

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie,	obok	
Tenczynka,	działka	15	a.

Cena: 180 tys. PLN. 

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

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna	posesja	położona	
w pięknym	miejscu,	w Rudnie.	Dom	
ponad	300	m	kw,	działka	

widokowa 30 a. 
Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa	działka	budowlana	M1	
(budownictwo	jednorodzinne)	w 
Woli	Filipowskiej	o pow. 16 a.

Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy	dom	wolnostojący	240	m	kw	w 
Beskidzie	Niskim,	działka	20	arów.

Cena: 390 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
widokowa,	bajecznie	położona	działka	
budowlana	o pow. 16 a, w Czernej, 

gm. Krzeszowice. Wszystkie media w 
działce	i w drodze.	Droga	przy	działce	
prywatna	-	udział,	wyłożona	kostką. 

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka	budowlana	14,5	a w 

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

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka	budowlana	11	a w Brzezince,	

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy	działce.	Działka	ogrodzona	i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
lokal	usługowo-biurowy,	ok.	

100 m kw. w Czubrowicach	gm.	
Jerzmanowice-Przeginia.	
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA  
działka	10	a zbliżona	do	

kwadratu	w Cholerzynie	gm.	
Liszki	blisko	Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna	działka	13	a,	obok	lasu,	 

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

Cena: 270 tys. PLN. 

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

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

DO SPRZEDANIA  
ładny	dom	130	m	kw	 
w Miękini,	działka	5	a.
Cena: 370 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom w Krzeszowicach	380	m	kw	
(trzy	niezależne	mieszkania)	plus	
budynek	użytkowy	z dwoma 
mieszkaniami,	działka	6,5	a.	

Cena łączna: 510 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
	nietuzinkowa	działka	budowlana	 

o pow. 9 a w Jerzmanowicach.
Cena: 79 tys. PLN.

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

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Cena: 475 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DO ZAKUPU DLA NASZYCH KLIENTÓW:
•	 działki	pod	halę	magazynową	w	Zabierzowie	i	okolicach	 
(do	20	km),	dojazd	dla	TIR

•	 mieszkania	o	pow.	od	40	do	60	m	kw.	w	Krzeszowicach,	Chrza-
nowie	lub	Olkuszu	(do	remontu	lub	wprowadzenia	od	zaraz)

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

Piękna, widokowa działka budowlana o 
pow. 10 a w Siedlcu, gm. Krzeszowice. 

Atutem jest płaski teren w połączeniu z 
niesamowitymi widokami. Położona na 

osiedlu wyłącznie nowoczesnych domów. 

Cena: 200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PODATEK OD MIŁOŚCI”

•	20.04	godz.	15.30	•	23.04	godz.	15.45	•	24.04	godz.	16.05	•	25.04	–	26.04	godz.	15.45	•
czas	projekcji:	105	min.;	prod.	Pol	–	12	lat;	gatunek:	komedia	romantyczna;	reżyseria:	Bartłomiej	Ignaciuk
Cena	biletu:	Piątek	–	Niedziela	i Święta:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.

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

„PRAWDA CZY WYZWANIE” PREMIERA
•	20.04	godz.	17.45,	20.15	•	21.04	godz.	19.30,	21.45	•	22.04	kino	nieczynne	• 

•	23.04	–	26.04	godz.	18.00,	20.15	•	27.04	-	3.05	godz.	20.15	•	4.05	–	6.05	godz.	18.00	•
czas	projekcji:	120	min.;	prod.	USA	–	15	lat;	gatunek:	horror;	reżyseria:	Jeff	Wadlow

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

„PIOTRUŚ KRÓLIK” 2D	DUBBING
•	27.04	godz.	16.15	•	28.04	–	29.04	godz.	14.00,	16.00	•	30.04	godz.	14.30,	16.15

•	1.05	godz.	12.00,	14.00,	16.00	•	2.05	–	3.05	godz.	14.00,	16.00	•
czas	projekcji:	95	min.;	prod.	USA/W.B./Australia	–	b/o;	gatunek:	familijny;	reżyseria:	Will	Gluck

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

„TOMB RAIDER”	2D	,3D	DUBBING/NAPISY
•	27.04	-	1.05	godz.	18.00	-	3D	dubbing	•	2.05	-	3.05	godz.	18.00	-	2D	napisy	•

czas	projekcji:	120	min.;	prod.	USA	–	7	lat;	gatunek:	przygodowy;	reżyseria:	Roar	Uthaug
Cena	biletu:	2D	Piątek	–	Niedziela	i Święta:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.

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

RZECZY NIEWAŻNE, WYDARZENIA BŁAHE
Zapraszamy	do	obejrzenia	wystawy	obrazów	wybitnego	artysty	
malarza	prof.	Jacka	Rykały	–	RZECZY	NIEWAŻNE,WYDARZENIA	
BŁAHE.	Galeria	NA	STYKU	-	MOKSiR	Chrzanów,	ul.	Broniewskiego	4.		
Wystawa potrwa do 10 maja 2018 r.

WYSTAWA MALARSTWA STANISŁAWA WOLIŃSKIEGO
Dyrektor	MOKSiR	zaprasza	na	otwarcie	wystawy	malarstwa	
Stanisława	Wolińskiego.	27	kwietnia	2018	r.	Galeria	NA	PIĘTRZE,	
godz. 18.00.

KONCERT - GABINET LOOSTER:
28	kwietnia	2018	roku	zapraszamy	do	klubu	Stara	Kotłownia	na	
koncert	zespołu	Gabinet	Looster.	Start:	19:00.	Bilety:	10	zł	(przed-
sprzedaż	w Informacji	MOKSiR	od	20.03)	oraz	12	zł	(do	kupienia	w 
klubie	w dniu	koncertu).

PIGMALION FANTASTYKI 2018 - KONKURS LITERACKI
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i Rekreacji w Chrzanowie	ogłasza	
Ogólnopolski	Konkurs	Literacki	na	Opowiadanie	Fantastyczne	
PIGMALION	FANTASTYKI.	Termin	nadsyłania	prac	mija	z dniem 
31	maja	–	NIE	decyduje	data	stempla	pocztowego.	Szczegóły	na:	
http://www.moksir.chrzanow.pl

WIOSENNE WIETRZENIE SZAF – EDYCJA III

Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w Wielkiej 
Wsi	serdecznie	zaprasza	na	„Wiosenne	Wietrzenie	
Szaf	–	edycja	III”,	czyli	do	udziału	w wymianie 
niepotrzebnych	ubrań	damskich,	męskich	i dzie-
cięcych.	Jeśli	macie	Państwo	rzeczy,	których	już	
nie nosicie, a nadal	są	w dobrym	stanie,	chcecie	
odświeżyć	 swoją	garderobę	 -	 zapraszamy	do	
udziału	w naszej akcji.

Osoby	zainteresowane,	które	chcą	wziąć	udział	w 
„Wiosennym	Wietrzeniu	Szafy”	mogą	dostarczyć	i 
zostawić	niepotrzebne	ubrania	(prosimy	aby	były	
czyste i nadawały	się	do	użytku)	w dniach	16-20	
kwietnia w siedzibie	GOPS	(Plac	Wspólnoty	2).

Następnie,	w dniu	30	kwietnia,	w godz. 10-17 w 
świetlicy	wiejskiej	w Szycach	(poddasze	GOPS)	
odbędzie	się	BEZPŁATNY	kiermasz	odzieży	–	każdy	
mieszkaniec	będzie	mógł	przyjść	i nieodpłatnie	
wybrać	coś	dla	siebie.

Rzeczy,	które	nie	znajdą	nowego	właściciela	będzie	
można	odebrać	po	zakończeniu	imprezy,	lub	po-
zostawić	w GOPS	(przekażemy	je	wówczas	PCK).

UDZIAŁ	JEST	CAŁKOWICIE	BEZPŁATNY	i DOBRO-
WOLNY	–	NIE	MOŻNA	POBIERAĆ	OPŁAT	ZA	PRZEKAZANE	RZECZY,	ANI	ODSPRZEDAWAĆ	OTRZY-
MANYCH	UBRAŃ.

W KIERMASZU	MOGĄ	RÓWNIEŻ	UCZESTNICZYĆ	OSOBY,	KTÓRE	NIE	PRZYNIOSŁY	UBRAŃ	NA	
WYMIANĘ.

ZABIERZOWSKIE BAJKOGRANIE” 2018

Zachęcamy	przedszkola	oraz	oddziały	przedszkolne	do	wzięcia	
udziału	w VIII	Przeglądzie	Twórczości	Artystycznej	Przedszko-
laków	„Zabierzowskie	bajkogranie”,	który	odbędzie	się	23	
maja w SCKiPGZ.	Celem	konkursu	jest	rozwijanie	zdolności	
aktorskich	u	dzieci,	ich	wyobraźni	i kreatywności.	Przegląd	
adresowany	jest	do	najmłodszych	mieszkańców	gminy	Zabie-
rzów	w wieku	4-7	lat.	Zasady	udziału	w konkursie,	oraz	karta	
zgłoszenia	dostępne	do	pobrania	na	https://www.zabierzow.
org.pl/2018/05/23/zabierzowskie-bajkogranie-2018/ oraz w 
Sekretariacie	SCKiPGZ	przy	ul.	Szkolnej	2.

Serdecznie zapraszamy!

WYSTAWA FOTOGRAFII  
STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA

ze	zbiorów	Muzeum	Tatrzańskiego	w Zakopanem
wernisaż:	11	maja	2018	r.,	piątek	o godz. 19.00

Wystawa czynna do 22 czerwca 2018
Adres:	Galeria	w Pałacu	Vauxhall	–	Centrum	Kultury	i Sportu	w Krzeszowicach,	 

ul.	dr.	J.	Walkowskiego	1
Galeria	czynna:	wtorek-piątek:	9.00-16.00,	niedziela:	10.00-14.00

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„CZARNA PANTERA” 

• 19.04	(2D	DUBBING)	–	17:00	•	 
CZAS	TRWANIA:	130	MIN,	AKCJA/SF,	USA;	CENA	BILETÓW-	14	ZŁ	I 12	ZŁ

„TWARZ” 
• 19.04	–	20:00	• 

CZAS	TRWANIA:	90	MIN,	DRAMAT,	POLSKA;	CENA	BILETÓW-	14	ZŁ	I 12	ZŁ

„LUIS I OBCY” (DUBB.PL) 
•	20.04,	21.04,	24.04,	25.04		–	17:00	•	22.04		–	16:00	• 

CZAS	TRWANIA:	90	MIN,	ANIMOWANY,	NIEMCY;	CENA	BILETÓW-	14	ZŁ	I 12	ZŁ

„PLAYER ONE”	(NAPISY.PL) 
•	20.04,	21.04,	24.04,	25.04		–	19:00	•	22.04		–	18:00	• 

CZAS	TRWANIA:	140	MIN,	AKCJA/SF,	USA;	CENA	BILETÓW-	14	ZŁ	I 12	ZŁ

„AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC” 
• 26.04	-	2D	DUBB	17:00,	2D	NAPISY	20:00	•	28.04	-	3D	DUBB	18:00,	2D	NAPISY	21:00	• 

•	29.04	-	2D	DUBB	12:00,	2D	DUBB	15:00,	3D	NAPISY	18:00	•	02.05	-	2D	DUBB	17:00,	3D	NAPISY	20:00	•	 
•	03.05	-	3D	DUBB	17:00,	2D	NAPISY	20:00	•	04.05	-	2D	DUBB	17:00,	2D	NAPISY	20:00	• 

•	05.05	-	2D	DUBB	13:00,	3D	DUBB	16:00,	3D	NAPISY	19:00	• 
•		06.05	-	2D	DUBB	12:00,	2D	DUBB	15:00,	2D	NAPISY	18:00	•	08.05	-	3D	DUBB	17:00,	2D	NAPISY	20:00	•	 

•	09.05	-	2D	DUBB	17:00,	2D	NAPISY	20:00	•	10.05	-	2D	DUBB	17:00,	3D	NAPISY	20:00	•	11.05	-	2D	DUBB	17:00		•	
13.05	-	2D	DUBB	16:00	•	15.05	-	3D	DUBB	17:00	•	16.05	-	2D	NAPISY	20:00 

CZAS	TRWANIA:	150	MIN,	AKCJA/PRZYG/SF,	USA		 
CENA	BILETÓW-	14	ZŁ	I 12	ZŁ	-	WERSJA	2D;	20	ZŁ	I 17	ZŁ	-	WERSJA	3D

W trzebińskim	kinie	Sokół	działa	już	rezerwacja	online!	Zapraszamy!									http://kino.tck.trzebinia.pl/
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

I co z tego,	że	piękny	jesteś...	ale	niestety	stary	i dlatego	już	niepotrzebny.	Dziesięć	lat	służby	na	wiejskim	
podwórku	i podziękowali	ci	„twoi	ludzie”	we	wredny	sposób.	Może	myśleli,	że	jak	ślepy	jesteś	to	do	domu	
z powrotem	nie	trafisz.	Może,	że	jak	zostawią	cię	przy	E7	to	wpadniesz	pod	rozpędzony	samochód...	ale	
ty	mądry	pies	byłeś	i nie	ruszyłeś	się	z miejsca.	Czekałeś...	na	swoich,	a tu	przyszli	zupełnie	obcy,	ale	na	
pewno	lepsi.	No	cóż,	teraz	nie	będzie	już	znajomych	zapachów,	ale	będzie	pełna	micha	i szacunek,	będzie	
też	przytuliskowy	kojec	i oby	nie	do	końca	życia...	Znalezienie	nowego	domu	staremu	psu	graniczy	niestety	
z cudem.	Chyba	że	ktoś	pokocha...!	Nie	trzeba	naprawdę	wiele,	by	grymas	bólu	porzucenia	i odtrącenia	na	
psim	pysku	zmienił	się	w szczęśliwy	uśmiech...	Dom!	To	się	musi	dla	niego	zdarzyć!	Poszukajmy!	Maestro	
waży	około	27	kg,	ma	około	10	lat	i jest niewidomy. Tel. 534 884 174.

Przedstawiamy	Brysia	-	wspaniałego,	bardzo	grzecznego,	miłego	i przyjaznego pieska, spokojnego 
i pogodnego.	Nie	jest	specjalnie	szczekliwy,	bez	problemu	dogaduje	się	z innymi	psami,	bardzo	lubi	
ludzi.	Przytula	się,	wkłada	głowę	między	dłonie	opiekuna,	opiera	ją	o rękę	i zastyga w bezruchu	licząc	
na	poczochranie	go.	To	kochany	psiak,	którego	największą	karą	było	wysłanie	go	do	schroniska.	
Bryś	nie	zasłużył	na	taki	los.	Powinien	spędzić	jesień	swojego	życia	u	boku	swego	pana,	przytulany,	
głaskany	i kochany..	Bryś	to	psiak	sporych	rozmiarów	-	waży	ponad	30	kg,	jest	dorodny.	Obecnie	
ma	około	9-10	lat,ale	jest	w dobrej	formie.	Mamy	nadzieję,	że	znajdzie	się	dom,	który	pokocha	tego	
słodziaka	i ofiaruje	mu	bezpieczny	kąt.	Bryś	słabo	widzi,	ale	świetnie	sobie	radzi	na	spacerach.	Nie	
ma z nim	żadnych	problemów.	Piesek	ma	komplet	szczepień,	jest	ogólnie	zdrowy.

Przedstawiamy	Bandziorka	-	wesołego,	 radosnego,	dość	energicznego	młodego	pieska.	To	psiak	
nieduży,	waży	około	10-11	kg,	ma	2	lata.	Kocha	być	blisko	człowieka.	Przytula	się,	wesoło	podskakuje,	
przebiera	łapkami.	Chce	towarzyszyć	ludziom	na	spacerach	i być	wszędzie	tam,	gdzie	oni.	To	psiak	
zawsze	uśmiechnięty	i pogodny.	Jego	sierść	pięknie	lśni	w promieniach	słońca.	Piesek	jest	zdrowy,	
w dobrej	kondycji.	Bandziorek	jest	trochę	zazdrosny	o inne	psiaki.	Preferujemy	dla	niego	dom	bez	
innych	zwierząt.	Bandziorek	nie	boi	się	 ludzi,	 jest	bardzo	otwartym	pieskiem.	Może	zamieszkać	
w domu	z dziećmi.	Prosimy	o dobry,	aktywny	dom	dla	tego	uroczego	malucha.	

Przedstawiamy	Jumiego	-	prze-fajnego,	prze-miłego	i niezwykle	oddanego	ludziom	psiaka,	który	jak	
żaden	inny	wiernie	i ufnie	spogląda	na	opiekunów	w schronisku.	Gdy	widzi	człowieka,	próbuje	ze	
wszystkich	sił	zaskarbić	sobie	względy	opiekunów	-	przytula	się,	„tańczy”,	biega	wokół	ludzi	próbu-
jąc	pokazać,	że	to	on	pragnie	być	blisko,	być	przytulonym,	poczochranym,	kochanym...	Jumi	bardzo	
tęskni	za	ludźmi.	To	psiak,	dla	którego	człowiek	to	wszystko.	Nie	jest	typem	psiego	indywidualisty.
Jumisia	cieszy	bycie	z ludźmi,	zabawa,	bliskość.	Z	całą	pewnością	Jumi	doskonale	odnajdzie	się	
w rodzinie, nawet w tej, w której	jest	dużo	ludzi.	Jumi	świetnie	dogaduje	się	z innymi psami, jest 
bardzo	miły.	Jumi	jest	średniej	wielkości,	waży	około	20	kg,	ma	obecnie	około	7	lat.	Bardzo	prosimy	
o szansę	i dobry	dom	dla	tego	uroczego	psiaka.	

To	już	9	miesięcy	poszukiwań	domu,	setki	ogłoszeń,	zdjęć...	Jest	ładna,	młoda,	kontaktowa	i serdeczna, 
więc	dlaczego	nadal	bezdomna...?	Obyta,	obecna	na	każdej	imprezie	plenerowej.	Miła	dla	dzieci,	
uwielbia	się	z nimi	bawić.	Przez	okres	jej	pobytu	w przytulisku	mnóstwo	innych	psów	znalazło	nowe	
domy.	Tylko	o nią	nikt	nie	pyta.	Może	ma	pecha?	Jak	to	wytłumaczyć?	Kochani,	znajdźmy	jej	dom!	
Szkoda	suczki...	Snoopy	ma	3	lata,	waży	20	kg	i od	dawna	gotowa	na	wyjazd	do	nowego	domu.	W tej 
chwili	przebywa	w naszym	fundacyjnym	przytulisku	w okolicach	Krakowa.	Tel. 783 553 197.

Smutna	ta	jego	historia,	jak	on	sam...	Stracić	dom	po	5	latach?!	Gdyby	mógł	to	przewidzieć,	to	nigdy	by	
pewnie	nie	zaszczekał...	ale	szczekał	(podobno)	dużo,	a blok	to	blok.	Ludzie	różni,	administratorzy	też	różni...	
Można	zmienić	mieszkanie	raz,	drugi...ale	kiedy	po	raz	kolejny	słyszy	się	„pies	nie	może	tak	szczekać!	Pies	
musi	odejść?!”	Tym	razem	słowa	były	wyrokiem.	Odszedł...ale	sam.	Bez	swojej	pani...	Co	teraz?	Smutek	
i totalne	zagubienie	psa,	który	nie	przestaje	patrzeć	w bramę	przytuliska	z nadzieją,	że	Ją	zobaczy...	ale	
nie	zobaczy.	Kochani!	Pomóżcie	znaleźć	dom	dla	Remusia.	Świadomy	i odpowiedzialny. Nie blok! Domek 
jednorodzinny z ogródkiem,	a najlepiej z drugim	psem	(przy	psie	nie	szczeka).	Remuś	ma	już	9	lat.	Swoje	
przeszedł...	Już	kiedyś	był	bezdomny.	Amputowano	łapę.	Jego	była	pani	adoptowała	go	nie	wiedząc,	że	za	
5	lat	sytuacja	ją	przerośnie.	To	miły,	łagodny,	mały	piesek,	który	ma	potrzebę	bycia	przy	człowieku.	W tej 
chwili	czeka	na	osobę	o wielkim	sercu	w naszym	fundacyjnym	przytulisku	w okolicach	Krakowa.	Trochę	to	
dziwne,	ale	Remuś	u	nas w przytulisku	nie	szczeka...	Tel. 783 553 197.

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

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną 
odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska 
są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na 
łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00 a 20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM 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 PSA.

MAESTRO

BRYŚ (BRYAN) 

BANDZIOREK 

JUMI (JUMAR)  

SNOOPI

REMUŚ

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

ZNALEZIONO PSA!
W	dniu	 2	marca	 2018	 r.	 
w	 Sąspowie	 znaleziono	
psa.	Jeśli	ktoś	poszukuje	
lub	zna	właściciela	proszę	
o kontakt: (12) 389 52 47 
wew.	 124	 (Urząd	 Gminy	
Jerzmanowice-Przeginia).	

Obecnie	piesek	przebywa	
w	schronisku	w	Bolesławiu.

DO SPRZEDANIA
duży dom w Krzeszowicach (Ćmany) ok. 380 m kw 

składający się z: trzech niezależnych mieszkań, 
garażu, pomieszczeń gospodarczych plus osobny budynek 

składający się z dwóch mieszkań po 24 m kw na działce ok. 6,5 a.
Cena łączna: 510 tys. PLN

INWESTYCJA POD WYNAJEM MIESZKAŃ,  BIURA ITP.

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
dom w stanie surowym 
168 m kw, działka 14 a

w przepięknym widokowym miejscu
w Krzeszowicach

Cena: 475 tys. PLN.

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 

Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 

W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

POŁĄCZ SWOJE KREDYTY  
W JEDNĄ, NISKĄ RATĘ

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a 

12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3 

12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00
RRSO 7,55%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 87 000   zł, całkowita kwota do zapłaty: 121 527,37 zł, oprocentowanie 
zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 34 527,37 zł (w tym prowizja: 5454,84 zł (5,9%), odsetki: 29 072,53 zł), 116 równych miesięcznych rat w wysokości 1047,66 zł. Kalkulacja została dokonana 
na 3.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Wygodna Konsolidacja mogą być konsolidowane wyłącznie zobowiązania spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest 
spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 5000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej 
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66 • kom. 606 633 791
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl


