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Krzeszowice

VIVA POLONIA! - WESPRZYJ NIEZWYKŁY 
 PROJEKT MUZYCZNY i POMÓŻ NAM LECIEĆ DO OSLO

Tym razem, w ramach idei „Śpiewanie bez Granic” powstał niesamowity, między-
narodowy cykl koncertów „VIVA POLONIA!”. Unikatowość koncertów wybrzmiewa 
w międzynarodowym ujęciu polskiej muzyki pa-
triotycznej, a także najwspanialszych dzieł polskich 
kompozytorów takich jak np. Stanisława Moniuszki, 
podczas koncertów w Polsce oraz Norwegii. 
„Śpiewanie bez granic – Sang 
over grenser” to idea muzyczna 
powstała w 2017 roku. 
W ramach międzynarodowych 
integracji wokalnych organi-
zowane są liczne koncerty i fe-
stiwale. Integracje łączące ludzi 
różnych krajów, ludzi w różnym 
wieku, ludzi różnych kultur, 

a przede wszystkim profesjo-
nalnych śpiewaków operowych 
wraz z osobami nie zajmującymi 
się śpiewem profesjonalnie.
Do w y jazdu do Nor weg i i 
został niecały miesiąc, a nam 
wciąż brakuje środków na 
wyjazd, dlatego zwracamy się 

ciąg dalszy str. 2

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 

Tynk silikonowy

130 zł
za wiadro

Ecoside
25 kg

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

Firma z Brzezia k/Zabierzowa 
poszukuje: 

MONTAŻYSTÓW MODUŁÓW
KONTENEROWYCH

Kontakt: 795 588 223

• Umowa o pracę 
• dobre warunki zatrudnienia

DOM DO REMONTU O POW. 105 M KW  
(PLUS OBSZERNA STODOŁA)  

POŁOŻONY W MALOWNICZYCH KOBYLANACH,  
GM. ZABIERZÓW, NA PIĘKNEJ 18 A DZIAŁCE. 

Cena: 390 TYS. PLN.                                 Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

DZIAŁKA USŁUGOWO-BUDOWLANA W KRAKOWIE, 
PRZY UL. KOBIERZYŃSKIEJ, O POWIERZCHNI 770 M KW.

WSZYSTKIE MEDIA W DZIAŁCE. WYDANE WARUNKI 
ZABUDOWY (WZ) NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY  

Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ.
Cena: 1.200 TYS. PLN.                                 Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

ŚWIETNIE ZLOKALIZOWANA, WIDOKOWA 
DZIAŁKA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA  
O POW. 60 A W RUDNIE K. TENCZYNKA. 

NA DZIAŁCE - DOMEK MUROWANY DO REMONTU 
ORAZ STODOŁA. WSZYSTKIE MEDIA, DROGA 

GMINNA ASFALTOWA. DOBRA INWESTYCJA DLA 
DEWELOPERA, JAK TEŻ PRYWATNEGO INWESTORA. 
CENA: 399 TYS. PLN.                    Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
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VIVA POLONIA! - WESPRZYJ NIEZWYKŁY 
 PROJEKT MUZYCZNY i POMÓŻ NAM LECIEĆ DO OSLO

z ogromną prośbą o wsparcie fi-
nansowe. W zamian za objęcie 
nas patronatem finansowym od-
wdzięczymy się promowaniem 
Państwa loga na materiałach re-
klamowych w Polsce i Norwegii, 
a także w internecie. Będziemy 
wdzięczni za każdą pomoc.
Powodów, dlaczego wybra-
liśmy Polskę i Norwegię oraz 
ten szczególny czas na nasze 
koncerty jest k i lka. Przede 
wszystkim jest to uczczenie 
obchodów 11 listopada zwią-
zanych z Dniem Niepodle-
głości wraz z Polonią w Nor-
wegii, celebrowanie roku Mo-
niuszkowskiego i podzielenie 
się jego niezwykłą muzyką poza 
granicami naszego kraju, 100 
rocznica nawiązania stosunków 
dyplomatycznych polsko-nor-
weskich, a także możliwość 
spotkania się w ten sposób 
z Polonią mieszkającą w Nor-
wegii. Koncerty przyczynią się 
do promocji i kultywowania na-
szych narodowych tradycji mu-
zycznych oraz historii Polski za 
granicą, a także wzmacniania 
i podtrzymywania tożsamości 
narodowej Polaków przebywa-
jących w Norwegii.

Pier wsza część koncer tów 
odby ł a  s i ę  ju ż  w ubieg ł y 
weekend tj. 11-13 października 
w Krakowskiej Bazylice św. 
Floriana, Klasztorze oo. Ber-
nardynów w Alwerni, Kościele 
w Rudawie oraz klasztorze oo. 
Benedyktynów w Wieliczce. 
Usłyszeliśmy między innymi 
utwory takie jak „Kyrie” z Mszy 
Es -dur czy Prząśniczka Sta-
nisława Moniuszki. Nie za-
brakło również dzieł patrio-
tycznych takich jak „Piechota” 
czy „O mój rozmarynie”, „Ej 
dziewczyno, ej niebogo”, a także 
najpiękniejszych pieśni polskich 
kompozytorów. Obok między-
narodowego zespołu wokalnego 
wystąpili znakomici soliści scen 
operowych, tj. m.in. Dorota 
Dobrolińska-Struck, Monika 
Biederman-Pers, Katarzyna 
Kucharska, Milena Sołtys-
-Walosik, Joanna Petryka Waw-
rowska, Miranda Exner czy 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński. 
Koncerty odbyły się pod dy-
rekcją Małgorzaty Tęczyńskiej 
– Kęski, przy akompaniamencie 
pianisty - Sławomira Kokoszy.
Dzięki zespołowi Śpiewania 
bez Granic polska muzyka 

w Norwegii zabrzmi nie tylko 
w stolicy kraju – Oslo i tam-
tejszym kościele św. Olafa, na 
dachu opery norweskiej Den 
Norske Opera og Ballett czy 
Musikkpavi ljongen Spiker-
suppa, ale również w Lillestrom 
oraz Stabekk, gdzie do zespołu 
dołączą kolejni znakomici so-
l iśc i , tacy jak Ju l ia Iwasz-
kiewicz, Oksana Myronchuk 
czy Tomasz Wnuk.
Serdecznie zapraszamy do 
udzia łu w koncer tach, jak 
i wspierania naszej inicjatywy.

Aby nas wesprzeć wystarczy wejść na serwis  
https://zrzutka.pl/atzjpj .  

Nasz numer konta:  

15 1020 2906 0000 1802 0437 9368
Przedsiębiorstwa zachęcamy również do dokonywania odpisów podatkowych na 

nasze Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej „Śpiewanie bez Granic”. 

Mail kontaktowy: spiewaniebezgranic@gmail.com

3 FESTIWAL NIETOPERZY ZA NAMI!
W dniach 13-14 września 2019 r. na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia miało miejsce niecodzienne wydarzenie naukowo-artystyczno-rekreacyjne  
- 3 Festiwal Nietoperzy. Festiwal finansowany był ze środków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Krakowskiego oraz Kopalni Wapienia Czatkowice”. 
Działo się dużo, ciekawie, zdrowo i bezpiecznie. Każdy uczestnik Festiwalu mógł uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu wg własnych zainteresowań. Wzorem ubie-
głego roku Festiwal odbywał się w wielu atrakcyjnych zakątkach Gminy Jerzmanowice-Przeginia, tj. w Dolinie Będkowskiej, Jerzmanowicach i Sąspowie. Nowością tegorocznego 
Festiwalu była konferencja naukowa, poświęcona ochronie środowiska, w tym nietoperzy. W konferencji wzięli udział eksperci z ZPKWM, OPN, RDOŚ , Kopalni Wapienia „Czat-
kowice”, przewodnicy, nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół. 
Festiwal rozpoczął się w dniu 13 września 2019 r. od panelu naukowego 
w budynku GOK w Jerzmanowicach, gdzie odbywały się wykłady; „Badania 
nietoperzy w OPN”, Siedliska nietoperzy”, „Zarządzanie ochroną nieto-
perzy w Małopolsce”, „Wymagania środowiskowe dla eksploatacji w parku 
krajobrazowym oraz w sąsiedztwie obszarów natura 2000”, „Możliwości 
promowania Gminy dzięki obecności nietoperzy”. Tydzień przed festiwalem 
uczniowie klas VI, VII, VIII wszystkich szkół z terenu gminy wzięli udział 
w warsztatach edukacyjnych, poświęconych nietoperzom. Dodatkowo, 
chętni uczestnicy warsztatów startowali w konkursie „Ekologiczny Nie-
toperz”. Warsztaty prowadzone były przez pracowników naukowych OPN 
i ZPKWM. Konferencja skończyła się zwiedzaniem Jaskini Nietoperzowej 
i obserwacją… nietoperzy! W tym samym dniu specjaliści od eksploracji 
jaskiń (speleolodzy) mieli okazję wejść do nowo odkopanej Jaskini Zyg-
munta w Jerzmanowicach. 
W drugim dniu festiwalu cześć naukowa kontynuowana była pod Jaskinią 
Nietoperzową, gdzie na ścieżce geolologicznej, pod przewodnictwem geologa 
z Kopalni Wapienia „Czatkowice”, można było obejrzeć wszystkie rodzaje 
skał regionu krakowskiego, a w Jaskini Nietoperzowej ślady kultury jerzma-
nowickiej, kości zwierząt z epoki lodowcowej oraz oczywiście nietoperze, 
których w bieżącym roku naliczono ponad ok. 200. Patronat naukowy nad 
naukową częścią festiwalu sprawowali Polskie Towarzystwo Geologiczne 
i Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Spotkania 
edukacyjne z historykiem Kazimierzem Tomczyk pod hasłem „Dzieje Jerz-
manowic, jakich nie znacie” zapoczątkowało panel artystyczny. W tym roku 
uczestnicy zwiedzali piękny barokowy kościół pod wezwaniem Św. Kata-
rzyny w Sąspowie. Tam też, w śród malowniczych wapiennych skałek odbył 
się plener malarski. Plener zorganizowały Pani prof. Marita Benke-Gajda 
i Pani Barbara Zgoda-artyści z ASP w Krakowie, a malowanie uroczego 
jurajskiego krajobrazu okazało się „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie ze 
szkół podstawowych z naszej gminy mogli odkryć swoje talenty podczas 
warsztatów artystycznych pn. „Mieszkańcy jaskini i nie tylko”. Wszystkie 
wytwory artystyczne prezentowane były na finale festiwalu pod Jaskinią 
Nietoperzową, gdzie również odbyła się powarsztatowa wystawa ceramiczna 
„Motyw nietoperzy w sztuce użytkowej”, Autorami prac ceramicznych są 
seniorzy z Racławic, Przegini i Jerzmanowic.
Panel rekreacyjny odbywał się w głownie w Dolinie Będkowskiej, gdzie 
Klub Speleologów „Olkusz” zorganizował wycieczki do jaskiń z przewod-
nikami (uczestnicy zachwyceni!). Zwiedzanie jaskiń rozpoczęło się od pokazu 
sprzętu alpinistycznego pod Brandysówką i pokazem wspinaczki skałkowej. 
Największą atrakcją był zjazd na tyrolce, zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej 
oraz ścieżki geologicznej. Ciekawym wydarzeniem rekreacyjnym Festiwalu 
okazała się ….Gra Terenowa „Szlakiem Nietoperzy”. W kilkukilometrowej 
trasie (ok. 1,5 godz.) z zadaniami wzięli udział dzieci, młodzież i seniorzy. 

Ponad 76 uczestników wieku od 6 do 60 lat, a może i więcej… walczyło w 6 
osobowych grupach o Puchar Prezesa Kopalni Wapienia „Czatkowice”. 
Łącznie w grze terenowej zastartowało 13 grup. Trasa prowadziła wierz-
chowiną jurajską obok fantazyjnych skał wapiennych w Jerzmanowicach 
oraz w malowniczej Dolinie Będkowskiej. Panel rekreacyjny wzbudził też 
zainteresowanie miłośników pieczenia, którzy wzięli udział w konkursie 
kulinarnym „Nietoperzowe słodycze”. Wszystkie wydarzenia festiwalowe 
organizowane w kilku miejscach jednocześnie kończyły się pod Jaskinią 
Nietoperzową. Podczas Finału najważniejszym momentem było wręczenie 
Statuetek „Ceramicznego Nietoperza” dla instytucji, organizacji pozarzą-
dowych, firm i naukowców zajmujących się ochroną przyrody, w tym nie-
toperzy. Oczekując na wyniki rywalizacji konkursowych uczestnicy mogli 
podziwiać Taniec Nietoperzy wykonaniu grupy SkArt” oraz pokazy sa-
moobrony w wykonaniu uczniów ZSiPO w Skale. Można było spróbować 
smaków jurajskich, przygotowanych przez Koło Gospodyń w Jerzmano-
wicach oraz degustować słynny lokalny produkt „pstrąg ojcowski”. Wiele 
wydarzeń towarzyszących oferowano przy stoiskach edukacyjnych LGD, 
Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”, Kopalni Wapienia „Czatkowice”, 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Zespołu Jurajskich Parków Krajobra-
zowych i Stowarzyszenia „pro Natury”, Stowarzyszenia GEO–HIS, gdzie 
organizowano ciekawe konkursy i zabawy animacyjne dla najmłodszych. 
Uczestnicy konkursów: „Ekologiczny Nietoperz”, „Mieszkańcy jaskini i nie 
tylko…”, Pleneru malarskiego, Gry Terenowej „Szlakiem Nietoperzy”, ku-
linarnego „Nietoperzowe słodycze:”, otrzymali nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez:
• LGD „Jurajska Kraina”- sprzęt AGD
• Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia- sprzęt sportowy
• Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec”- sprzęt sportowy
• Kopalnia Wapienia „Czatkowice”- puchary, mapy turystyczne, gadżety, 

nagrody rzeczowe (turystyczne)
• Chochołowy Dwór - vouchery
• Powiat Krakowski - albumy, puzzle, gadżety
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - na-

grody rzeczowe
W imieniu organizatorów kieruję serdeczne podziękowania dla wszystkich 
współorganizatorów i partnerów, za wszelką pomoc i wsparcie w organizacji 
w/w przedsięwzięcia. Dziękuję również wszystkim uczestnikom, aktywnie 
biorącym udział w 3 Festiwalu Nietoperzy 2019. Gratuluję zwycięskim dru-
żynom w grze terenowej ”Szlakiem Nietoperzy” oraz laureatom konkursów 
artystycznych i kulinarnych.

 v z turystycznym pozdrowieniem Teresa Sieradzka 
www.jerzmanowice-przeginia.pl
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„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” Z PSB MRÓWKA
Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym ruszyła akcja edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły”, której organizatorem jest 
PSB MRÓWKA w Liszkach. W czwartek 12 września 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć w Szkole Podstawowej w Kryspinowie. 
Akcją objęte były klasy od 1 do 3. Podczas godzinnej lekcji, którą 
poprowadził sierż. szt. Maciej Matczyk, razem uczyliśmy się zasad 
ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania na drodze. Mrówka 
wręczyła dzieciom kamizelki odblaskowe i drobne gadżety. Ser-
decznie dziękujemy za miłe przyjęcie przez Dyrekcję, nauczycieli 
i wszystkich najmłodszych.

MOST DIABELSKI W CZERNEJ
Most w Czernej wybudowany został przez pustelników. Nazwano go 
Mostem Anielskim. Mieszkańcom jednak most ten kojarzył się z diabłem. 
Według legendy pod mostem zakopany jest skarb pod postacią złota, 
srebra i drogich kamieni, a pilnuje go sam diabeł. 
Na początku skarby te należały 
do bogaczy. Później mogli z nich 
korzystać tylko biedni ludzie, 
a osoby chciwe i skąpe były karane 
śmiercią. Inny duch czyha na 
moście na największych grzesz-
ników, porywa ich, a następnie topi 
w Czarnym Stawie w Tenczynku. 
Każdego roku na moście odbywa 
się zlot diabłów i czarownic na 
czele z Lucyferem. Złe duchy 
przybywają na grzbiecie Pana 
Twardowskiego, a czarownice na 
miotłach. Wszyscy naradzają się 
jak zniszczyć Klasztor Karmelitów 
Bosych. Dlatego właśnie most na-
zwany został przez mieszkańców 
Mostem Diabelskim.

 v Zuzanna Rogala, kl. III 
Szkoła Podstawowa w Zalasiu R. szkolny 2017/2018

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Credit Agricole oferuje kredyt 
bez prowizji i oprocentowania
Ostatnią ratę bank spłaca za klienta. Do końca listopada każda osoba, 
która nie korzystała dotychczas z oferty kredytowej Credit Agricole, może 
dostać od banku pożyczkę w kwocie 3 tys. złotych bez żadnej prowizji 
i z oprocentowaniem 0%. Pożyczkę spłaca się w 12 równych ratach 
po 250 zł miesięcznie, ale uwaga – ostatnią ratę bank zobowiązuje się 
spłacić za klienta (o ile ten wcześniej nie spóźni się z żadną płatnością).
-Słuchamy naszych klientów 
i wiemy co jest dla nich ważne. 
A przecież każdy lubi, kiedy 
do portfela wpada dodatkowo 
parę groszy. Dlatego w tej 
ofercie bierzemy część spłaty 
pożyczki na siebie i dajemy 
k lientom zaoszczędzić aż 
250 złotych. I to bez żadnych 
ukrytych haczyków.
Warunkiem zaciągnięcia po-
życzki na promocyjnych wa-

runkach jest posiadanie konta 
w Credit Agricole. Konto za-
łożyć można w każdej placówce 
banku (a jest ich w całej Polsce 
blisko 400). Konto prowadzone 
jest bezpłatnie pod warunkiem 
zapewnienia co miesiąc mi-
nimum 1 tys. złotych wpływów 
oraz dokonania przez klienta 
co najmniej jednej trans-
akcji kartą lub BLIK. Speł-
nienie tych warunków zwalnia 

również z opłaty za korzystanie 
ze wszystkich bankomatów 
w Polsce.
Ofertę „Oddajesz mniej niż 
pożyczasz” promuje nowy spot 
telewizyjny z udziałem Dawida 
Podsiadło.

 v Bernadetta Gwóźdź

Serdecznie zapraszam do Placowki CA Express Credit Agricole  
w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 16.
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KGW Rudawa  
numerem 1 w Małopolsce!
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie wygrało prestiżowy 
konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
na najpiękniejsze stoisko regionalne w Małopolsce. W kon-
kursie wzięło udział ponad 100 kół z całego województwa. 
Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 
z okazji Regionalnych Obchodów 25-lecia ARIMR w Centrum 
Jana Pawła II w Krakowie w dniu 29 września 2019 r. 
Oczywiście nasze 
r udawsk ie KGW 
przygotowało trady-
cyjnie poczęstunek 
dla gości który cieszył 
się ogromnym powo-
dzeniem, wszak nie 
od dzisiaj wiadomo, 
że panie z Rudawy do-
skonale gotują. Była to też okazja 
aby prezentować  walory Gminy 
Zabierzów – duże zaintereso-
wanie wzbudziły piękne zdjęcia 
i grafiki. 
Widokówki, przewodniki i mapy 
turystyczne, przekazane przez 
Wydział Rozwoju i Promocji 
Urzędu Gminy Zabierzów   zo-
stały rozdane bardzo szybko, bo 
jak mówili goście „dzięki nim 
trafią w te piękne miejsca”.

Warto wspomnieć, że KGW 
Rudawa prezentowało swoje 
zwycięskie stoisko w  trakcie 
naszych tegorocznych Dożynek 
Gminnych w Zabierzowie, gdzie 
również zwyciężyło w dwóch 
konkursach: na najpiękniejsze 
stoisko regionalne i na najlepszą 
potrawę tradycyjną.

 v Małgorzata Broniec-Chrzan 
Zdjęcia: Wojciech Chrzan 

www.zabirzow.org.pl 

Moyes Jojo : Kolory pawich piór
Urodziliśmy się nie po to, żeby być doskonali, 
lecz prawdziwi. Piękna, bogata i zepsuta 
do szpiku kości Athene zszokowała wszystkich. 
Uciekła od męża z domokrążcą, nie zostawiając 
nawet  listu. Ponad trzydzieści lat później Su-
zanna Peacock musi zmierzyć się z mroczną 
legendą swojej matki. I z prawdą o sobie, która 
jest pilnie strzeżoną rodzinną tajemnicą.

 Grochola Katarzyna : Zranić marionetkę
Katarzyna Grochola po raz pierwszy w swej ka-
rierze zostaje autorką kryminału i od razu osiąga 
w nim mistrzostwo. „Zranić marionetkę” to po-
rywająca i wielopoziomowa opowieść o dobru 
i złu, o nienawiści i miłości, a także o tym, jak 
trudno czasem jedno odróżnić od drugiego. Pi-
sarka po raz kolejny udowadnia, że nie ma sobie 
równych w subtelnym opisywaniu i odsłanianiu 
ludzkich sekretów.

Horn Stacy : Wyspa potępionych
Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, 
część mieszkańców skazano na koszmar. Przy-
prawiająca o dreszcze prawdziwa historia wyspy 
Blackwell – jednego z najbardziej ponurych eks-
perymentów społecznych w dziejach Ameryki. Na 
wyspie Blackwell stworzono szpital i przytułek dla 
niewygodnych mieszkańców – sierot, biednych, 
zniedołężniałych, chorych psychicznie oraz prze-
stępców. Mieli tam otrzymać opiekę i szansę na 
resocjalizację, ale trafili do prawdziwego piekła 
na ziemi, z którego nie było ucieczki.

Lesley Kara : Plotka
Thriller oparty na prawdziwej historii! Prze-
prowadzka z Londynu do nadmorskiego Flin-
stead miała być dla Joanny i jej synka Alfiego 
nowym początkiem. Pewnego dnia rozmawiając 
z innymi matkami, Jo dowiaduje się, że w ich 
sennym miasteczku podobno mieszka pod 
nowym nazwiskiem słynna morderczyni…

Gawryluk Barbara :  Rollek. Pies prze-
wodnik

Poznajcie Rollka – psa przewodnika osób nie-
widomych, który jest prawdziwym psem na 
medal! Jego właścicielem jest pan Sebastian, 
który stracił wzrok na skutek wypadku. Zaraz po 
tym, gdy się dowiedział, że już nigdy nie będzie 
widzieć, postanowił, że jego oczami zostanie 
pies. Tak poznał Rollka, z którym połączyła go 
niezwykła więź.

Bichalska Anna : Znak kukułki
     Alina od lat cierpi na zaburzenia snu. Jako 
dziecko została adoptowana, ale nie wie, kim 
była wcześniej. Przybrany ojciec Aliny, dawniej 
dziennikarz, przed śmiercią zostawia list i ar-
tykuły związane z jej odnalezieniem ponad 
dwadzieścia lat temu. Okazuje się, że przed laty 
zajmował się sprawą dziwnych zaginięć dzieci.

 Supeł Barbara :  Jadzia Pętelka idzie spać
Seria dedykowana najmłodszym czytelnikom. 
W każdej części maluchy oraz ich rodzice mają 
szansę rozpoznać sytuacje z własnej codzien-
ności. Podążając za tytułową bohaterką, od-
kryją więc sposoby na wyciszenie przed snem, 
oswoją temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania 
do nocnika, wspólnie przygotują się do wyjścia 
na spacer. Dzięki prostemu językowi, krótkim 
tekstom, elementom aktywizującym oraz czy-
telnym, zabawnym ilustracjom, lektura przy-
ciągnie uwagę dziecka i wesprze je w stawianiu 
czoła codziennym maluszkowym wyzwaniom.

Kaleta Jolanta Maria : Katarzyna i Igor
Poznali się na balu z okazji imienin carowej 
Aleksandry. To był pierwszy bal polskiej 
szlachcianki Katarzyny Jaxa-Raweckiej. Miała 
zaledwie siedemnaście lat i burzę niesfornych 
loków. Przetańczyła cały wieczór z carskim dra-
gonem, porucznikiem Igorem Kaledinem. Gdy 
usłyszała od niego: „Cały mój świat to ty”, nie 
przypuszczała, że będzie musiała zdusić w za-
rodku kiełkującą w jej sercu miłość.
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Czasem słońce, czasem deszcz…
Okrycia wierzchnie, które pomogą ujarzmić kapryśną jesień Czy tego chcemy, czy nie, tegoroczne lato skończyło się na dobre. I choć 
jesień ma wiele uroku, to potrafi dać się we znaki pod względem pogody, przez co znalezienie odpowiedniego stroju bywa trudnym 
zadaniem. W jaki sposób możemy je sobie ułatwić? Przede wszystkim poprzez dobór (odpowiedniego) okrycia wierzchniego.
Na szczęście obecna moda, a co za tym idzie asortyment w sklepach 
odzieżowych, są łaskawe dla zmarzluchów i osób ceniących wygodę. 
Na sklepowych wieszakach królują „puchówki” i sztuczne futerka, 
kamizelki, oversizowe swetry oraz narzutki. Dodatkowo wciąż 
silny pozostaje trend na klasykę, a z nim nieśmiertelne trencze oraz 
sportowe stylizacje, które nie wykluczają nawet – zarezerwowanych 
kiedyś wyłącznie na „domowe” okazje – polarów. 
Skoro wiadomo już, że w tym sezonie nietrudno o równie stylowe, 
co komfortowe i spełniające swoje „ochronne” zadanie okrycie 
wierzchnie, pozostaje tylko wybrać to, w którym będziemy się 
czuć najlepiej i które będzie pasować do tego, co już mamy w szafie.

Na każdą okazję, kiedy jest zimno
– Niewątpliwie jednym z najmocniejszych trendów są obecnie 
sztuczne futra i pikowane kurtki oraz kamizelki z połyskiem. Te 
pierwsze są idealne na chłodniejsze dni i z powodzeniem można 
będzie je nosić również zimą. Są nie tylko niesamowicie przyjemne 
w dotyku, ale też na tyle ciepłe i nieprzepuszczające wiatru, że 
doskonale sprawdzą się wtedy, kiedy chcemy założyć tylko cienką 
sukienkę i rajstopy. Tak naprawdę jednak można je nosić absolutnie 
do wszystkiego i na każdą okazję. Od szybkiego wypadu do osie-
dlowego sklepu, przez codzienne wyjścia do pracy, po uroczystą 
kolację i wizytę w operze. Nie mówiąc o tym, że futra są bardzo 
łaskawe dla wszelkich niedoskonałości sylwetki – zauważa eks-
pertka KiK.

Na ziąb w duchu najnowszych trendów
– Pikowane kurtki i kamizelki nie tylko świetnie grzeją, ale są 
również zdecydowanie lepszym wyborem na deszczową pogodę. 
Do tego dzięki staraniom topowych projektantów „puchówki” 
dawno przestały być kojarzone wyłącznie ze stylem sportowym 
i „weekendowym”, choć oczywiście i w takich okolicznościach 
świetnie się sprawdzą. Nie bójmy się łączyć ich ze spódnicami czy 
eleganckimi spodniami. Ważne, by kurtki były w jednym kolorze, 
bez odznaczających się suwaków czy wzorów – wyjaśnia specjalistka 
KiK. – Najbardziej stylowe, a zarazem uniwersalne, są „puchówki” 
z połyskiem w kolorze szlachetnej czerni. Największe domy mody 
proponują ich łączenie z ubraniami w tym samym kolorze, ewen-
tualnie beżem, brązem czy bielą. Po względem bycia „na czasie” 
ustępują one tylko kurtkom i kamizelkom w metalicznym odcieniu, 
przede wszystkim srebra – dodaje. 

Na słońce i na deszcz
Tym z pań, które cenią uniwersalność, polecamy trencz. Kiedy zrobi 
się naprawdę ciepło, można go swobodnie przewiesić przez ramię, 
na pewno też nie zgrzejemy się w nim, jadąc do pracy zatłoczonym 
autobusem. No i to rodzaj okrycia wierzchniego, który pasuje niemal 
do wszystkiego – od eleganckich sukienek, po sportowe spodnie 
i buty. Jednak najwięcej uroku ma połączenie trencza z kaloszami – 
żadne inne okrycie wierzchnie tak dobrze się z nimi nie komponuje! 

Na wszystkie sytuacje,  
kiedy „nie chce nam się ubierać,  

a musimy wyjść z domu”
O tej porze roku najważniejsze jest, by mieć przynajmniej dwa ro-
dzaje okrycia wierzchniego – na zimniejsze i na chłodniejsze dni. 
Czymś pomiędzy, co jednak również warto mieć w swojej szafie, 
jest kurtka z polaru. Te współczesne mają naprawdę eleganckie, 
proste kroje i występują w stonowanych kolorach. Są niesamo-

wicie wygodne i sprawdzą się nie tylko w trakcie weekendowych 
wycieczek czy podczas pracy w ogródku. Idealnie nadają się dla 
osób, które dużo podróżują samochodem, ale także do kina czy 
na zakupy. Są lekkie, miękkie i się nie gniotą, a do tego całkiem 
dobrze „grzeją”. Łatwo je na siebie narzucić, ale też można je bez 
problemu wrzucić do torby czy zostawić w aucie, bez obaw, że stracą 
kształt czy będą zajmować dużo miejsca. Jeśli więc możemy sobie 
pozwolić na dodatkowy zakup uzupełniający jesienną garderobę, 
warto rozważyć poszerzenie jej właśnie o kurtkę z polaru. Na pewno 
ją docenimy, kiedy tylko przyjdzie nam „wyskoczyć” na moment 
z ciepłego mieszkania do sklepu czy z psem albo odebrać dziecko 
z dodatkowych zajęć.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

DEPILACJA LASEROWA W ELF MEDICA

Na czym polega zabieg:
Zasada działania lasera polega na niszczeniu 

mieszka włosowego za pomocą światła lase-
rowego. W trakcie zabiegu jakim jest depilacja 

laserowa za pomocą Light Sheer, przenikająca  
w głąb skóry wiązka energii jest pochłaniana przez 

melaninę (barwnik) i zamieniana jest na ciepło 
(następuje uszkodzenie macierzy włosa). Energia 

wytwarzana przez laser jest absolutnie bezpieczna dla 
człowieka i nie wpływa na funkcje organizmu. 

Jak się przygotować do zabiegu:
Na dzień przed zabiegiem depilacji laserowej wybrany 

obszar należy ogolić jednorazową maszynką. Nie należy 
włosków wyrywać pęsetą, woskiem oraz depilatorem.  

W dniu zabiegu należy unikać używania antyperspirantów 
oraz innych środków chemicznych.

Odstępy między zabiegami:
Odstępy między poszczególnymi zabiegami powinny wynosić 
4 tygodnie.

Jakie partie ciała depilujemy:
W Instytucie Urody Elf wykonujemy zabieg depilacji laserowej 
na różnych partiach ciała. Do najpopularniejszych należą: nogi, 
pachy, bikini, wąsik, brzuch, pośladki, plecy..

Depilacja laserowa nóg:
Laserowe usuwanie niechcianego owłosienia z nóg cieszy się 
w naszych salonach ogromną popularnością. Jest to jeden  
z dłuższych zabiegów i trwa około 40 minut. Wrażliwość na ból 
podczas przeprowadzonego zabiegu, zależy od indywidualnych 
predyspozycji Klienta. Jednak Laser Light Sheer ma wyjątkowy 
system chłodzenia, który sprawia, że zabieg jest prawie bezbolesny.

Depilacja laserowa bikini:
Depilacja laserowa bikini to nie tylko zabieg estetyczny, ale także 
leczniczy. Bikini i ich okolice stanowią duży problem, dla dbającej 
o siebie kobiety. Na pewno jest jedynym skutecznym sposobem 
na wrastające włoski, dające stany zapalne i duży dyskomfort.  
Depilacja laserowa bikini trwa około 30 minut.

Czy wszystkie lasery są takie same:
Nie, w Polsce dostępne są lasery, które różnią się od siebie sku-
tecznością. Każdy charakteryzuje się inną długością fal, czasem 
trwania impulsu, średnicą promieniowania na skórę itp. Wśród nich 
najskuteczniejszy jest laser diodowy Light Sheer. Działanie tego 
lasera jest potwierdzone badaniami naukowymi, jest to najnowo-
cześniejszy sprzęt na świecie, uznawany przez specjalistów za złoty 
standard w zakresie laserowego usuwania owłosienia.

Laser Light Sheer jest urządzeniem  
medycznym, jest bezpieczny, a kosmeto-
lodzy z Elf Medica mają wieloletnie do-
świadczenie w  depilacji laserowej, dla-
tego jest to zabieg najbardziej lubiany  
i najczęściej wykonywany w Instytucie 
Urody Elf w Krzeszowicach.

Gdy nasze ciało nadmiernie jest owłosione lub włosy pojawiają się w miejscach, które sprawiają, że czujesz 
się nieswojo, to teraz jest czas, aby rozważyć możliwość usunięcia niechcianych włosków. 

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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Decydujący Moment - wystawa 
Fotoklubu Krzeszowickiego

18 października 2019, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do Galerii 
w Pałacu Vauxhall na wernisaż wystawy członków Fotoklubu Krzeszo-
wickiego „Decydujący moment”.
W y s t a w a  „ D e c y d u j ą c y 
moment” jest próbą zmie-
rzenia się z koncepcją francu-
skiego fotografika Henriego 
Cartiera-Bressona, uznawanego 
za mistrza fotografii ulicznej. 
Członkowie Fotoklubu Krze-
szowickiego, zainspirowani 
twórczością artysty, uchwycili 
na swoich zdjęciach ulotne mo-
menty, w których kluczową rolę 
odgrywa chwila zatrzymana 
w kadrze. 
Ten niekonwencjonalny sposób 
ujęcia zaobserwowanych scen 
ulicznych fascynuje swą dy-
namiką i wymaga od widza 
sporego zaangażowania w do-
strzeżeniu najbardziej istotnych 
elementów fotograf ii, które 
wskazują na tytułowy decy-
dujący moment. Są to chwile, 
w trakcie których reporterskie 

kadry nabierają znaczenia hi-
storii, jakie Autorzy wystawy 
pragną opowiedzieć widzom na 
swoich zdjęciach.
W wystawie udział biorą:
Barbara Krzętowska, Anna 
Tarko, Agnieszka Śladowska, 
A n na L orenc ,  K a ro l i na 
Rudzka, Bogdan Dyrbusz, 

Robert Jachimowicz, Marcin 
Chorąży, Tadeusz Strama, 
Kacper Ropka, Marian Le-
wicki, Wojtek Dworaczek.
Wy s t aw a c z y n na  do  29 
listopada.

 v Tekst: Kamil Kłeczek 
https://ckiskrzeszowice.pl

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m²   55 000 zł
• Tenczynek 500 m²   50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m²   80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m²   90 000 zł
• Paczółtowice 750 m²   50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 450 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 395 000 zł
• Krzeszowice  900 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1000 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1100 m2  100 000 zł 
• Nowa Góra 1400 m²   90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m²   60 000 zł

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

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

WOŚP z rekordowym wynikiem 1%
13,7 miliona złotych to kwota, jaką Polacy przekazali Fundacji WOŚP w ramach 1%. Wzrost o ponad 5 
milionów złotych w stosunku do poprzedniego roku i awans o dwa miejsca w zestawieniu najchętniej 
wspieranych organizacji pożytku publicznego to wspaniały dowód zaufania, jakim darzy nas społe-
czeństwo. W tym roku aż 14,5 miliona osób spośród podatników rozliczających się za 2018 rok posta-
nowiło wesprzeć swoim 1% organizacje pożytku publicznego.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy plasuje się w czołówce organizacji, 
którym Polacy najchętniej przekazują 1% – 
zajmujemy czwarte miejsce w kraju (w po-
równaniu z ubiegłym rokiem jest to awans 
o 2 pozycje) po Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”, Avalon – Bezpośrednia Pomoc Nie-
pełnosprawnym i Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Słoneczko”. WOŚP 
otrzymała wsparcie w wysokości 13 678 107,87 
zł, czyli o prawie 5 milionów złotych więcej 
niż przed rokiem. Oznacza to, że 1,56% ze 
wszystkich środków przekazanych w ramach 
1% trafi do Orkiestry.
- Przeogromne dzięki dla Was wszystkich, 
którzy wspieracie organizacje pozarządowe! 
1% wyszedł wspaniale nie tylko nam, ale 
i ogromnej ilości organizacji pozarządowych 
w kraju – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu 
Fundacji WOŚP. - Rok temu niecałe 9 mi-
lionów złotych, które przekazaliście na naszą 
organizację - za to kupiliśmy masę sprzętu 
m.in. dla psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. 
W tym roku prawie 14 milionów złotych, 
dzięki którym będziemy mogli utrzymywać 
bardzo wysokie standardy opieki medycznej 
na oddziałach noworodkowych i dziecięcych. 
Wielkie dzięki!
Z opublikowanej przez Ministerstwo Fi-
nansów informacji dot. kwot 1% należnego po-
datku dochodowego od osób fizycznych prze-
kazanych organizacjom pożytku publicznego 
w 2019 roku (z rozliczenia za 2018 rok) jed-
noznacznie wynika, że Polacy coraz chętniej 
wspierają takie organizacje. W ostatnim roz-
liczeniu aż 14,5 miliona osób zdecydowało 
się przekazać 1%, to o 367 tys. podatników 
więcej niż w poprzednim roku. Co za tym 
idzie, wzrosła również łączna kwota prze-

kazana na rzecz organizacji – z 763,9 mln zł 
do 874,4 mln zł.
Przypomnijmy, że celem zbiórki 1% przez 
WOŚP było stałe podwyższanie standardów 
leczenia Polaków i powszechna nauka 
pierwszej pomocy wśród dzieci ze szkół 
podstawowych.

 v fot. Łukasz Widziszowski

W poprzednich latach,  
dzięki wsparciu w ramach 1%, Fundacja 

WOŚP mogła:

• podnosić standard opieki na oddziałach psy-
chiatrycznych dla dzieci i młodzieży 

• uruchomić Krajowy Program Leczenia 
Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn 
u Dzieci

• kupić rezonans magnetyczny Instytutu 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie

• przeprowadzić akcję zakupu defibrylatorów 
do placówek publicznych w całej Polsce 
(przekazaliśmy ich 220)

• prowadzić Program Edukacyjny „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”

• wspomóc Program Leczenia Osobistymi 
Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą

• przekazać wsparcie wszystkim hospicjom 
dziecięcym w Polsce w postaci samochodów 
osobowych oraz sprzętu medycznego nie-
zbędnego w opiece paliatywnej (m.in.: ssaki, 
inhalatory, koncentratory tlenu, asy story 
kaszlu, pompy strzykawkowe, pulsoksy-
metry oraz łóżka rehabilitacyjne z mate-
racami przeciwodleżynowymi)

• uzupełnić zakupy w ramach Narodowego 
Programu Wczesnej Diagnostyki Onkolo-
gicznej Dzieci, podnosząc standard opieki 
medycznej we wszystkich dziecięcych kli-
nikach onkologicznych w Polsce

• zakupić najnowocześniejszy sprzęt me-
dyczny dla ratowania życia i zdrowia dzieci: 
dwa cytometry przepływowe, monitor do 
pracy w środowisku rezonansu magne-
tycznego, laser diodowy do leczenia reti-
nopatii wcześniaków, inkubator zamknięty 
do opieki intensywnej, 7 aparatów USG wy-
sokiej klasy. 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem 
społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. 
Założona została w 1993 roku i od tego czasu 
co roku, w drugą niedzielę stycznia, organizuje 
zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Finałem 
WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP 
kupuje i przekazuje w darze szpitalom dzie-
cięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez 
WOŚP jest podstawą nowoczesnego wypo-
sażenia wszystkich szpitali, w których leczy się 
dzieci w Polsce. Do tej pory Orkiestra zebrała 
na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 
1 mld PLN.

Dzień Przedszkolaka 
jest własnie dzisiaj...

W piątek 20 września Zerówkowicze z kaszowskiej 
Jedynki obchodziły swoje święto – Dzień Przed-
szkolaka. Pięknie wystrojone dzieci szybko żegnały 
się z Rodzicami i wchodziły do przystrojonej sali, 
wiedziały, że dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. 
Już od samego rana czekało 
na nie wiele niespodzianek. 
Przedszkolaki uczestniczyły 
w turnieju wiedzy o przed-
szkolu i szkole, rywalizowały 
w zawodach sportowych, tań-
czyły, głośno śpiewały Hymn 
Przedszkolaka, mogły po-
malować sobie buzie i zrobić 
tatuaż. Rodzice przygotowali 
pyszny tor t oraz słodk ie 
przekąski. 
Naucz yc ie le  oraz  s t a r s i 
uczniowie na kolorowych 
kar tonach zawieszonych 
na drzwiach do sali wypi-
sywali piękne życzenia dla 
przedszkolaków. 
Ale to jeszcze nie koniec nie-
spodzianek! Prawie w samo 
południe do dzieci zawitali 
Goście – pani Wójt Gminy 
Liszki – Anna Rajca, Pani Dy-

rektor GZEASU  - Pani Anna 
Maślanka, Sołtys Kaszowa - 
Pan Artur Konik oraz oczy-
wiście Pani Dyrektor Szkoły 
– Jolanta Karcz. 
Po powitaniu - Goście złożyli 
życzenia i obdarowali dzieci 
książkami i słodkościami. 
Kulminacją było zdmuchnięcie 
22 świeczek oraz gromkie Sto 
Lat, a potem biesiadowanie 
przy stole.
To był dla nas wszystkich 
piękny i niezapomniany dzień 
czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem. Udało się, 
dzięki życzliwości wielu osób, 
którym bardzo dziękujemy.

 v J. K., A. D. 
www.liszki.pl

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
 - projekcja filmu 

„TURYSTA” 
w reż. Rubana Östlunda

Piątek, 25 Październik 2019, 18:00
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Krakowska agencja 10 razy na podium
Krakowska agencja Open Media znalazła 
się w czołówce najlepiej ocenianych agencji 
public relations w Polsce. W niezależnym 
badaniu Kantar Media satysfakcję z usług 
agencji oceniali sami klienci. Open Media 
została najlepiej ocenioną agencją pod względem działań policy i public 
affairs i stanęła na podium w aż 10 kategoriach.
W opubl ikowanym przez 
MMP „Raporcie Agencji PR 
2019” uwzględniono wszystkie 
agencje, które zdecydowały 
się poddać ocenie klientów 
i osiągnęły próbę minimalną. 
Na tym tle Open Media wy-
padła zdecydowanie najlepiej. 
Opinię na temat pracy z kra-
kowską agencją wyraziło naj-
więcej respondentów w całym 
badaniu, a próba nierzadko była 
nawet kilkukrotnie wyższa niż 
u konkurencji.
Open Media okazała się naj-
lepiej ocenianą agencją w Polsce 
pod względem działań policy 
i public affairs. Bardzo wysokie 
drugie miejsce zajęła w 5 ka-
tegoriach, m.in. za standard 
obsługi klienta, rozumienie 
biznesu, kategorii produktowej 
i sytuacji rynkowej, w której 
działa klient, a także sprawne 

reagowania na możliwe za-
grożenia i sytuacje kryzysowe. 
Trzecie miejsce wśród polskich 
agencji przypadło Open Media 
w obszarach media relations, 
issue management, zarządzania 
kryzysem i przestrzegania etyki 
zawodowej. 
- Poddanie się weryf ikacji 
swoich klientów nie jest łatwą 
decyzją. Nie dziwię się więc, że 
nie wszystkie agencje zechciały 
wystawić się na takie ryzyko. 
Tym bardziej cieszy nas nie 
tylko wielokrotne podium, 
ale i fakt, że oceniła nas naj-
większa liczba respondentów  -  
mówi Ewa Nowak, CEO Open 
Media. -Badanie dobitnie po-
kazało też, że klienci bardzo 
cenią sobie indywidualne po-
dejście i poczucie „zaopieko-
wania”, uważne pochylenie 
się nad każdą sytuacją, pro-

duktem, usługą, otoczeniem 
marketingowym. Mają po-
czucie, że nasze rekomendacje 
i wdrażane działania są nie 
tylko poparte wiedzą i długo-
letnim doświadczeniem, ale 
są też najlepsze z możliwych, 
skrojone na miarę. Na tym polu 
niewielkie, ale fullserwisowe 
agencje mają często przewagę 
nad sieciówkami – dodaje Ewa 
Nowak.
Badanie „Agencje PR” zo-
sta ło zrea l izowane przez 
firmę Kantar Polska dla ma-
gazynu „Media Marketing 
Polska” metodą wywiadów 
telefonicznych.

Rajd Toporczyków i Juromania na Zamku Tenczyn
Rajd to był już ostatni - 10 lat przygotowań do jubi-
leuszu Tenczynka to długi okres, ale myślę, że coś 
w pamięci ludzi pozostanie i że będą dumni z miejsco-
wości w której mieszkają. Chyba już są, bo w tym roku, 
w ramach przygotowań do rajdu, rodzice z dziećmi 
z każdej klasy byli proszeni, aby wykonali makietę ten-
czyńskiego zabytku lub atrakcji turystycznej. 
I mamy 3. zamki, 3. dzwonnice, 4. Stawy Wrońskie, 4. Bramy Zwierzy-
nieckie i kilka innych. Powstały wspaniałe prace. Ponadto dzieci z wy-
chowawcami ułożyli i nad Stawem Wrońskim wykrzyczeli hasła re-
klamowe prezentujące Tenczynek w roku jubileuszu. Jednym z zadań 
były  puzzle, po ułożeniu których m. in. otrzymano znaczek pocztowy 
„Ród Tęczyńskich”, jaki Poczta Polska wydała dla uświetnienia jubi-
leuszu naszej małej skromnej podkrakowskiej wsi. Oj działo się, działo. 
I pogoda nam dopisała.
A Juromania -  II Święto Szlaku Orlich Gniazd na Zamku Tenczyn, to 
jedno z 24 wydarzeń, które podczas jednego wrześniowego weekendu 
odbyły się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na terenie dwóch woje-
wództw.  U nas odbywała się „Tenczyńska podróż filmowa - od historii po 
fantazję”. W piątek wieczorne zwiedzanie nawiązywało do filmu „Czarne 
chmury” (kręconego tu przed laty), a sobotnie do fantastyki filmowej - 
iluzja, magia i postacie z filmów fantazy i m. in. żywego realnego ptactwa 
drapieżnego -  na zakończenie zaprezentował się czarowny teatr ognia.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprez, a po-
licji oraz druhom z OSP z Rudna i Tenczynka za zabezpieczenie przejścia 
trasą rajdu.
IX Rajd Toporczyków Tęczyńskich realizowany był przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Krzeszowice, a Juromania to projekt realizowany 
przy dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tekst: Anna Łukasik 
 Zdjęcia: Dariusz Polak  oraz Lighthouse Media

Echa Święta Pieczonego  
Ziemniaka w Racławicach

15 sierpnia w Racławicach odbyło się po raz pierwszy Święto Pieczonego Ziem-
niaka. Popularny w naszym rejonie zwyczaj organizowania „pieczonego”, a więc 
przygotowywania na ognisku w żeliwnym kociołku potrawy z kapusty, słoniny, 
ziemniaków i kiełbasy (to wersja podstawowa - oczywiście odmian i przepisów 
jest mnóstwo) zyskał w ten sposób nową oprawę.
Na boisku sportowym w kilku 
dużych kociołkach przy-
gotowano poczęstunek dla 
wszystkich uczestników wy-
darzenia, dla amatorów potraw 
z rusztu nie zabrakło kiełbasek 
pieczonych nad ogniskiem – 
wszystko po to, by nikt nie wy-
szedł ze spotkania głodny.
Piękna pogoda oraz atrakcyjna 
forma spotkania sprawiły, że 
w wydarzeniu wzięło udział 
wielu mieszkańców Gminy, przy 
stołach do późna trwały oży-
wione rozmowy, a także śpiewy 
biesiadne, które animował pan 
Mariusz Mazur.
Dzięki zaangażowaniu Sołtysa 
Racławic z Radą Sołecką oraz 
pomocy Klubu Seniora z Ra-
cławic udało się zorganizować 
zupełnie nowe wydarzenie, 
które – jak widać – przypadło 
mieszkańcom do gustu, a z pew-
nością stanowiło atrakcyjną 
ofertę spędzenia wolnego czasu 
dla całych rodzin.
Jakkolwiek podobne wydarzenia 
odbywają się w wielu miej-
scach, to jednak zorganizowane 
w Racławicach spotkanie udo-
wodniło, że również w naszej 
Gminie są one potrzebne i przy-
czyniają się do integracji oraz 
budowy wspólnoty. Na tym 
większe uznanie zasługuje pomysł 
i zaangażowanie organizatorów, 
którzy włożyli wiele pracy w to, 

by Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Racławicach było dla 
wszystkich udane.

 v www.jerzmanowice-
przeginia.pl
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KĄCIK KULINARNY

RYDZE Z PATELNI Z BIAŁYM WINEM
Jadąc rano do pracy w mglisty poranek, jakoś tak na 
myśl przyszły mi właśnie wspomniane rydze. Cudowne 
małe grzybki, gdy je podsmażysz na patelni z masłem i solą to 
smakują obłędnie. Tak jak pomyślałam, tak zrobiłam i skręciłam na 
plac Imbramowski, a tam na jednym stoisku czekały na mnie. 
Torba papierowa w dłoń 
i prawie poczułam się jakbym 
je zbierała w lesie, bo wybie-
rałam jakie chce. A ja wolę 
zdecydowanie mniejsze, ro-
dzina większe – więc wy-
brałam i takie i takie. A potem 
tylko cały dzień oczekiwania, 
żeby móc je przyrządzić 
i zjeść. Tym razem podlałam 
je jeszcze białym, wytrawnym 
winem. Szczerze mówiąc, to 
był bardzo dobry ruch, po-
wstał przepyszny sos. 

Rydze z patelni  
z białym winem
• 0,5 kg rydzów
• 2 ząbki czosnku
• 1/2 kostki masła
• 2 łyżki oleju 

rzepakowego
• szklanka białego wina 

wytrawnego
• 2 łyżeczki soli (ale tu weź 

tyle, ile chcesz!)
• 1 bagietka
Na patelnie wlałam olej i do-
dałam masło. Gdy to się pod-
grzewało na patelni, ja ob-
rałam czosnek i pokroiłam 
go w plasterki. Gdy masło 
połączyło się olejem, wrzu-
ciłam czosnek, pozwoliłam 

mu zacząć pachnieć i wtedy 
na patelnię wparowała połowa 
umytych rydzów. I spokojnie 
na patelni się smażyły. Oj, 
pysznie to już pachniało, po 
chwili posoliłam je i dodałam 
białe wino. Zrobił się pyszny 
sos, rydze się dodusiły w nim 

i już gotowe. Można było po-
dawać z bagietką.
Mniam!
A przy okazji wiecie, że 
w Polsce jest Święto Rydza 
w Wysowej? Smacznego!

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Plus size to nie minus w modzie! 
2 września obchodzony był dzień celebracji dużego rozmiaru, ale wciąż mało kto o nim wie. A szkoda, bo świetnie wpisuje się on w tak bardzo potrzebny 
w dzisiejszym świecie – zdominowanym przez filtry, diety-cud, zabiegi odchudzające i Photoshopa – ruch body positive (pozytywnego postrzegania swojego 
wyglądu). W końcu nie każdy musi mieścić się w rozmiar XS, by czuć się (i wyglądać) dobrze.
Stereotyp osoby z ponadprogramowymi kilogramami bywa bardzo 
krzywdzący – często postrzega się je jako osoby leniwe, które na 
własne życzenie „dorobiły się” nadwagi. Tymczasem prawda może 
być zupełnie inna – niekiedy mają na to wpływ choroby układu 
trawiennego, czasami mało przychylne geny (które zdecydowanie 
nie pomagają) albo ciąża, która pozostawiła po sobie znaki na 
długo po porodzie. Jednak niezależnie od tego, gdzie leży przy-
czyna i czy ktoś zamierza coś zmieniać w swoim wyglądzie, bycie 
plus size nie oznacza, że nie możemy być modnie i stylowo ubrani!
Dziś bez trudu można znaleźć w sieciówkach całe linie ubrań 
oraz bielizny dedykowane rozmiarom plus size. – Ich częścią są 
zarówno krótkie szorty czy crop topy, identyczne jak te w re-
gularnej linii, tyle że w nieco większych niż dotychczas propo-
nowane rozmiarach, ale też elementy garderoby, dzięki którym 
paniom o pełniejszych kształtach łatwiej ubrać się tak, by czuły 
się pewnie i doskonale wyglądały – mówi stylistka marki KiK.

Najlepsza przyjaciółka w garderobie
– Z pewnością należą do nich tuniki. Dzięki ich długości się-
gającej połowy uda i nieco luźniejszemu (ale nie workowatemu!) 
krojowi doskonale maskują wystający brzuszek czy bardziej ma-
sywną partię nóg, nie zakrywając ich całkowicie. Bo nie o to 

przecież chodzi - chcemy nadać sylwetce idealne proporcje, a nie 
ją ukrywać. Sztuka polega na tym, by eksponować to, co podoba 
nam się najbardziej. Jeśli są to właśnie pełne uda, zamiast tuniki 
wybierzmy ołówkową spódnicę i czujmy się jak gwiazda!

Idealne spodnie
Zwykle jednak panie w większych rozmiarach wolą się optycznie 
wysmuklić. Ich sprzymierzeńcem są również spodnie do połowy 
łydki lub do kolan. Wąskie (unikajmy tych workowatych – wizu-
alnie dodają kilogramów) cygaretki odsłaniające dolną partię nóg 
czy nawet jeansowe rurki z podwiniętymi nogawkami wyglądają 
o wiele bardziej kobieco, ale też stylowo. No i można w nich bez 
problemu iść do pracy i wszędzie tam, gdzie nadmiar odsłoniętego 
ciała może razić.

Plusy plus size
– Nierzadko panie, które noszą większe rozmiary twierdzą, że mimo 
coraz większego wyboru ubrań w sklepach, wciąż mają poczucie, że 
muszą się ograniczać. Same rezygnują z niektórych fasonów, np. 
bardzo krótkich spódnic czy obcisłych sukienek i sądzą, że im „wolno 
mniej”. Otóż sylwetki kobiet plus size dają im przewagę w co naj-
mniej dwóch związanych z modą obszarach. Nikt nie wygląda lepiej 
w zdecydowanych, mocnych kolorach oraz wyrazistych, nierzadko 

szalonych wręcz wzorach. Drobne kobiety zwykle one przytłaczają 
i sprawiają, że najpierw dostrzega się same ubrania, a nie tę, która je 
nosi. W przypadku pań o pełniejszych kształtach jest inaczej – so-
czyście malinowa sukienka sprawia, że wyróżnia się z tłumu, a nie 
ginie w nim – radzi ekspertka marki KiK. 

Kształtne warstwy
Ostatnia rada dla pań, które szukają sposobów na nadanie swojej 
sylwetce perfekcyjnych proporcji – nie strońcie od ubierania się war-
stwowo! Krótka kurtka do dłuższej bluzki pomoże wizualnie za-
znaczyć talię lub linię bioder. Rozpięty bezrękawnik czy kamizelka 
zamiast płaszcza dodadzą figurze lekkości dzięki brakowi obszernych 
rękawów. A legginsy za kolano do krótkiej sukienki mogą stanowić 
ciekawy akcent, który optycznie podzieli sylwetkę na więcej ele-
mentów („główny”, czyli sukienkę i mniejsze nogawki) i tym samym 
sprawi, że nabierze ona bardziej wyrazistych kształtów.
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 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.stomatologia.ubf.pl

 NIESKAZITELNE PIĘKNO CERY

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.

Seria GIORDANI GOLD Oriflame od ponad 40 lat jest 
wyrazem piękna, luksusu i najwyższej jakości. Produkty 
zawierają ekskluzywne, wyjątkowe składniki o doskona-
łym działaniu. Kosmetyki z serii Giordani są zamknięte w 
eleganckich opakowaniach.

Przedstawiam Wam najnowszy podkład Metamorphosis, 
którego supernowoczesna technologia MetaReactive 
sprawia, że w kontakcie ze skórą płynny podkład zmienia 
się w aksamitnie delikatny puder. Zawiera ekstrakt z ręcz-
nie zbieranych alg, który nawilża i odżywia skórę, popra-
wiając jej jędrność i elastyczność. Połączenie starannie dobranych składników 
i technologii o zaawansowanym działaniu sprawia, że ten podkład wspaniale 
rozprasza niedoskonałości, usuwa oznaki zmęczenia oraz nadaje skórze 
matowe wykończenie przez cały dzień.

PO WIĘCEJ INFORMACJI I PRÓBKI ZAPRASZAM DO NASZYCH BIUR :)

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

Nie takie Halloween straszne
Pod koniec października zmierzch nadchodzi wcześnie. W przyprawiającym o dreszcze chłodzie opatuleni przechodnie nerwowym 
krokiem spieszą do swoich mieszkań. Światła ulicznych latarni, zamiast rozproszyć gęsty mrok, sprawiają, że twarze tych, którzy 
jeszcze nie zdążyli się schować w zaciszu własnych domów, nabierają niezdrowego, trupiego wręcz koloru. Niektórzy z nich za-
czynają nawet poruszać się jak zombie…Z każdą chwilą pojawia się ich coraz więcej, a z ciemnych zaułków i bram niespodziewanie 
wyłaniają się kolejne, budzące przerażenie potwory, wampiry i czarownice. Horror? Koszmar? Nie, to Halloween!
Od kilku lat taki scenariusz staje się coraz bardziej realny i to nie 
tylko w dużych polskich miastach. Dzięki telewizji, internetowi 
i częstszym podróżom, zwyczaje znane wcześniej głównie z ame-
rykańskich filmów przywędrowały też do nas. Posiadanie własnej 
tradycji Wszystkich Świętych obchodzonych z powagą w rodzinnym 
gronie wcale nie wyklucza wykorzystania Halloween jako pretekstu 
do wspólnej zabawy ze znajomymi lub dziećmi. Nie trzeba przy tym 
kopiować zachodnich praktyk – chodzi o to, żeby się dobrze bawić. 
Halloween i związane z nim tradycje dają ogromne pole do popisu 
dla kreatywności. Przykładowo, oprócz drążenia dyni można na-
mówić znajomych na konkurs kulinarny, w którym ta jesienna 
roślina będzie motywem przewodnim, by później wspólnie de-
gustować przygotowane potrawy. Inną opcją jest zorganizowanie 
quizu lub rywalizacji na najlepszą straszną historię. Halloweenową 
tradycję można też potraktować jako świetny pretekst do przygo-
towania domowego maratonu horrorów. Pyszne przekąski i to-
warzystwo bliskich osób z pewnością pomogą przetrwać nawet 
najstraszniejsze sceny. 
Oswajanie tego, co budzi przerażenie to zresztą ogromna zaleta 
tego święta. – Impreza w klimacie Halloween dla najmłodszych 
może się okazać świetną metodą, by dzieci oswoiły się z ciem-
nością i swoimi lękami, pobudzając przy tym swoją kreatywność. 
Dodatkowo jest to okazja do spotkania z rówieśnikami, co jest 
istotne szczególnie jesienią, kiedy ze względu na deszczową 
pogodę rzadziej wychodzą z domu – mówi ekspertka z firmy KiK.

(Strasznie) proste dekoracje
Decydując się na organizację imprezy Halloweenowej warto 
uwzględnić kilka elementów. Od czego zacząć? – Oczywiście od 
klimatycznych dekoracji. W przypadku, kiedy po domu ma bu-
szować gromada rozbrykanych kilkulatków, lepiej postawić na wi-
szące ozdoby. Dobrze jest wykorzystać np. na łańcuchy z lampkami 
w kształcie klasycznych „strasznych” motywów: duchów, dyni i nie-
toperzy. Można je łatwo rozwiesić pod sufitem, na okiennej ramie 
czy meblach – im więcej, tym lepiej, bo będą mogły wtedy zastąpić 
główne światło w pomieszczeniu, nadając mu bardzo tajemniczy 
i odrobinę mroczny klimat – dokładnie taki, jaki powinna mieć 
impreza halloweenowa. – podpowiada ekspertka KiK.

Świetną dekorację halloweenową stanowią… białe piłeczki do ping 
ponga. Worek 50 szt. można kupić w sieci już za kilkanaście złotych, 
a następnie na każdej dorysować źrenicę, tęczówkę, ewentualnie 
czerwone żyłki i voilà! Masa strasznych gałek ocznych, które można 
porozrzucać po całym mieszkaniu, gotowa. 

Mali pomocnicy
 Jeśli impreza ma być dedykowana głownie im, warto maksymalnie 
zaangażować dzieci do organizacji takiego przedsięwzięcia. Niech 
same wybiorą, za kogo lub za co chcą się przebrać. W wielu sklepach 
asortyment kostiumów dla najmłodszych jest naprawdę szeroki. 
Samodzielne wykonanie papierowej maski czy peleryny również 
nie powinno sprawić problemów, zwłaszcza, jeśli w trudniejszych 
projektach pomogą rodzice.
– Na takiej imprezie nie powinno zabraknąć słodkości. Ciasta, ba-
beczki czy kanapki można udekorować na wiele sposobów, a jeśli 
zdecydujemy się na ich własnoręczne wykonanie, mamy dodatkowo 

pewność, że podajemy dzieciom zdrową żywność. Poza tym ta nie-
konwencjonalna forma spędzania czasu z pewnością na tyle zainte-
resuje nasze pociechy, że same będą chciały zaangażować się w ku-
linarne zmagania. Prawdziwą skarbnicą pomysłów okaże się tutaj 
Internet, co jednak nie stanowi przeszkody, aby popuścić wodzę 
fantazji – podpowiada specjalistka KiK.
Wszystko wskazuje na to, że Halloween z roku na rok będzie coraz 
mocniej wrastało w kalendarze Polaków. Jednak bez względu na 
nasze indywidualne upodobania czy poglądy warto wykorzystywać 
każdą nadarzającą się okazję do spędzenia czasu z bliskimi i dobrej 
zabawy – słowem do psychicznego odpoczynku, co w dzisiejszym, 
pędzącym świecie bywa szczególnie trudne.
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 www.almarzenia.pl

To spełnianie małych - wielkich marzeń 
naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa...

... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei 

Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są marzenia 
dzieci przebywających w Hospicjum z perspektywy wieloletniego 

doświadczenia, odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste. 
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. Najprostsze…”.

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

aby tworzyć dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.

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

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków

KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Organizacja Pożytku Publicznego

E-mail:
hospicjum@almaspei.pl
Telefon:
12 446 64 76

Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ  
w Przedszkolu w Tenczynku

Dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku wiedzą co 
to ekologia i dbanie o naturalne środowisko. Przedszkolaki brały 
udział już w 4 edycji Projektu Ekologicznego „Mały Przedszkolak 
zrobi wszystko by dbać o swoje środowisko”. Projekt realizowany 
był od marca do września 2019 r.
W ramach działań dzieci z ro-
dzicami i pracownikami przed-
szkola brały udział w Sprzą-
taniu Ogrodu Przedszkolnego 
oraz Sprzątaniu Tenczynka,  
w cyklu różnorodnych zajęć 
ekologiczno-przyrodniczych, 
spotkaniu z leśniczym Markiem 
Packiem z Nadleśnictwa Za-
bierzów i warsztatach podczas 
Pikniku Jubi leuszowego. 
Wielkim wyzwaniem była ca-
łoroczna pielęgnacja Ogródka 
Doświadczeń Przyrodniczych 
przy placówce, gdzie przed-
szkolaki sadziły i podlewały 
warzywa i kwiaty, a także za-
łożyły wspólnie kompostownik. 
Projekt realizowany był przy 
przy WSPARCIU FINAN-
SOWYM GMINY KRZE-
SZOWICE oraz indywidu-
alnych sponsorów.

 v Przedszkole 
Samorządowe w Tenczynku 
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MUDNESS#1  za  nami
Pierwsza impreza z cyklu Mudness udała się wyśmienicie. Uczestnicy zjawili się licznie i kompletnie na miejscu startu 
pełni energii i pełni oczekiwań. Piękna pogoda była dla nas błogosławieństwem i przekleństwem, gdyż było bardzo cie-
pło i przyjemnie, ale dwa dni słońca i lekko wietrzna pogoda ekstremalnie szybko osuszyły trasę po tygodniowych opa-
dach i miejscami zamiast błota zastaliśmy kurz. Przez cały dzień odczuwaliśmy presję że jest trochę za łatwo, wyciągarki 
i kinetyki  dość długo były nieużywane, ale co się odwlecze…
Ale od początku. Startowaliśmy w okolicy Jaroszowca 
zmierzając do miejsc gdzie można sprawdzić możliwości 
samochodów. Pierwsza konkurencja na drodze uczest-
ników to krótki odcinek na czas, techniczny trial, który 
musimy urozmaicić, gdyż zbyt łatwo uczestnikom udało 
się znaleźć szybką i niewymagająca ścieżkę i nikt się na-
wet nie zawiesił. 
Następną konkurencją było klasyczne 12 pieczątek, 
i tym razem mimo nowych i trudniejszych miejsc wszy-
scy dali radę objechać cały odcinek a jedyne straty to 
oberwany wydech. Po wypiciu kawy i rozdaniu nagród 
pojechaliśmy w kierunku właściwego MUDNESS i tutaj 
nareszcie było wystarczająco mokro. Ten fragment wy-
jazdu rozpoczął się od ogniska z kiełbaskami aby nabrać 
sił do walki w błocie. Potrzebne były wyciągarki, liny i ta-
śmy oraz przede wszystkim gumiaki :) 
Tutaj nie było zbyt łatwych miejsc, każdy komu było za 
mało mógł wjechać głębiej i znaleźć miejsce z którego 
sam już nie wyjedzie i takich zawodników było wielu :-) 
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i przede 
wszystkim wzajemną pomoc tam gdzie była potrzebna 
a nas akurat nie było bo sami się wykopywaliśmy :-) Za-
praszamy na nasz profil gdzie zamieścimy pełną galerię.

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Victoria Zalas na 
turnieju Wisły Kraków

Dnia 15 września 2019 r. drużyny Victoria Zalas repre-
zentowały Gminę Krzeszowice w turnieju piłkarskim 
w ramach projektu „Wisła dla Klubów”. Dzieci udały 
się na piłkarskie rozgrywki na obiekt Wisły Kraków 
przy R22. W kategorii U-8 brało udział 15 drużyn.
Zakończyło się zwycięstwem 
Glinik Gorlice, tuż za nimi była 
Kmita Zabierzów. III miejsce 
na podium wywalczyła Victoria 
Zalas. W kategorii U-10,zgło-
szono 16 zespołów. Wygraną 
wywalczyła AP Wisła Kraków, 
natomiast podopieczni Marcina 
Kapusta, zakończyli rywalizacje 
na 9 pozycji.
Mecze dostarcza ły wielu 
emocji, młodzi piłkarze wy-
kazali się ogromnymi umiejęt-
nościami, zaangażowanie szło 
w parze ze świetną grą.
Osiągnięcie III miejsca nie było 
łatwe. Chłopcy musieli wiele się 
napracować, walczyć do samego 
końca, pokazali wielką „moc”. 

W pamięci pozostaje duma 
i niezapomniana przygoda.
Zwycięskie drużyny odebrały 
swoje nagrody na głównej 
płycie Stadionu Wisła Kraków. 
Gratulujemy!
Na zdjęciu Victoria Zalas III 
miejsce. Trener Marcin Ka-
pusta ze składem: Igor Wiech, 
Oskar Baran, Franciszek Cze-
chowski, Jan Florian, Kacper 
Kowalik i Filip Fijak.

 v Urszula Florian, 
 J. K., A. D.

225 elewacji walczy o tytuł Fasady Roku 2019
Domy jednorodzinne, budynki i osiedla mieszkalne, placówki oświatowe, biurowce, hotele, zabytkowe kamienice, 
a nawet galeria handlowa… Ponad 200 elewacji z całej Polski zameldowało się na starcie trzynastej edycji konkursu 
architektonicznego, którego stawką jest tytuł Fasady Roku, 10 000 zł i pewne miejsce w rywalizacji na poziomie 
międzynarodowym. Zanim jednak dowiemy się kto dołączy do narodowej reprezentacji, najpierw poznamy 
typowania Internautów. Głosowanie na stronie www.fasadaroku.pl trwa do końca października.
Fasada Roku 2019 to już trzynasta odsłona ar-
chitektonicznych zmagań, których bohaterami 
są elewacje wykończone kompletną techno-
logią Baumit, przez którą rozumie się system 
ocieplenia, system tynkowy lub program pro-
duktów renowacyjnych z wykończeniem. Jego 
ideą jest promowanie dobrej architektury i doce-
nienie projektantów, inwestorów, wykonawców 
– wszystkich tych, którzy sięgając po odważne 
rozwiązania oraz wysokojakościowe produkty 
kreują atrakcyjną scenerię naszego życia. 
Projekt rokrocznie spotyka się z aprobatą środo-
wiska branżowego – już od kilku edycji Patronat 
Honorowy nad nią sprawuje Fundacja Twórców 
Architektury (FTA), a medialnego wsparcia 
udzielają mu wiodące redakcje branżowe.

Obsada konkursu
Wraz z końcem września upłynął termin nadsy-
łania zgłoszeń do konkursu Fasada Roku 2019, 
co oznacza, że znamy już pełną listę uczestników 
tegorocznej edycji architektonicznych zmagań. 
Tym razem na starcie wyścigu o prestiżowy 
tytuł stanęło łącznie 225 elewacji. Tradycyjnie 
jak w ubiegłych latach toczą one bój w pięciu ka-
tegoriach. Najliczniej obsadzoną grupą od lat są 
nowe budynki wielorodzinne. Tu apetyt na zwy-
cięstwo ma aż 98 realizacji. Na starcie stanęło 
również 41 budynków po termomodernizacji. 
38 projektów kandyduje do wygranej w klasie 
budynków po renowacji. Kolejne 24 to nowe bu-
dynki niemieszkalne. Stawkę uzupełniają nowe 
domy jednorodzinne – do wygranej aspirują tutaj 
24 realizacje.

Zgłoszenia z całej Polski
Wśród pretendentów do tytułu są przedstawiciele 
niemal wszystkich regionów Polski, przy czym 
największe reprezentacje mają województwa: ma-
łopolskie, śląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, 
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 
podlaskie, pomorskie, mazowieckie oraz pod-
karpackie. W kategorii miast najwięcej przed-
stawicieli mają w tym roku: Kraków, Nowa Sól, 
Białystok, Szczecin i Wrocław, ale swoich kan-

dydatów mają także Bydgoszcz, Stalowa Wola, 
Gdańsk, Poznań, Zielona Góra, Bytom, Często-
chowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Olsztyn, 
Radom, Stargard, Świnoujście, Kalisz, Lublin, 
Łódź, Tuchola, Biskupiec, Inowrocław, Ka-
mienna Góra, Kołobrzeg, Kościan, Leszno, So-
snowiec, Sztum, Toruń, Trzebnica, Warszawa, 
Żary i wiele innych miejscowości.

Trudne wybory
O tym, kto wygra polską edycję konkursu i za-
pewni sobie przepustkę do międzynarodowej 
sławy dowiemy się już w listopadzie. Jednego 
możemy być pewni – wygrają najlepsi. Kandy-
datów bowiem oceniać będzie profesjonalne jury 
– znakomici architekci, znawcy budowlanego rze-
miosła i przedstawiciele branżowych mediów, 
którzy wykorzystując swoją szeroką wiedzę 
i bogate doświadczenie przyjrzą się zgłoszonym 
projektom m.in. pod kątem tektoniki bryły, za-
stosowanej kolorystyki i struktury elewacji oraz 
harmonii z otoczeniem. 
Zwycięstwo na poziomie krajowym otworzy 
przed laureatami drzwi do rywalizacji w gronie 
najlepszych projektów Starego Kontynentu roz-
grywanej w ramach Baumit Life Challenge 2020. 
Tu stawką będzie tytuł Europejskiej Fasady Roku 
i jeszcze atrakcyjniejsze bonusy finansowe. 

Poczuj się jak juror!
Zanim swoich zwycięzców wskaże kapituła kon-
kursu, przy głosie są internauci. Oznacza to tyle, 

że każdy może wcielić się w rolę jurora i wskazać 
swojego faworyta do tytułu Fasada Roku 2019. 
Jak to zrobić? To proste! Wystarczy do 31 paź-
dziernika br. wejść na stronę https://www.fasa-
daroku.pl/obiekty-2019.html, gdzie w podziale 
na kategorie prezentowana jest lista uczestników. 
Przy każdym dostępny jest przycisk „Zagłosuj”, 
w który należy kliknąć. Uwaga, w każdej z pięciu 
kategorii możemy oddać tylko po jednym głosie. 
By został on uznany za ważny, nie zapomnijmy 
kliknąć w link otrzymany na wskazany adres 
e-mail. W ten sposób internauci stworzą swój 
niezależny ranking, którego zwycięzcy zo-
staną uhonorowani specjalnym Wyróżnieniem 
Internautów.
Patronat honorowy nad 13-tą edycją konkursu 
objęła Fundacja Twórców Architektury, a wśród 
mediów patronujących tegorocznej edycji kon-
kursu znalazły się redakcje takich periodyków 
jak „Architektura-Murator”, „ekspertbudowlany”, 
„Izolacje”, „Murator”, „Property Journal” „Re-
nowacje i Zabytki”, „Zawód:Architekt”, a także 
portale 4budowlani.pl, architektura.info, che-
miabudowlana.info, infoarchitekta.pl, mura-
torplus.pl, sztuka-architektury.pl czy w-a.pl. 

 v www.fasadaroku.pl  
www.baumit.com 

www.facebook.com/BaumitPolska
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F.H.U. KMK MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW

tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC
         DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI
         WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE 
        PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

 PARAPETY ZEWNĘTRZNE
        STALOWE I ALUMINIOWE  

 ROLETY ZEWNĘTRZNE
        STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE 

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

CIEPŁO Z KAMIENIA 
5 pomysłów na aranżację strefy kominkowej

Kominek to niezawodny sposób na stworzenie przytulnej, magicznej atmosfery w salonie. Nie tylko zapewnia przyjemne ciepło 
w jesienne i zimowe wieczory, lecz także czaruje tańczącymi płomykami, strzelającymi iskrami oraz odgłosem trzaskającego 
drewna, wprowadzając domowników i gości w błogi stan relaksu. Odpowiednio wyeksponowany doda wnętrzu splendoru, stając 
się jego główną ozdobą przez cały rok. Nie wierzycie? Zobaczcie sami!
O kominku często mówi się, że jest sercem domu i trudno się z tym 
nie zgodzić. To przy nim spotykają się domownicy, na nim też kon-
centruje się główna uwaga odwiedzających nas gości. Dlatego warto 
dobrze przemyśleć z czego wykonamy zarówno zewnętrzną obudowę 
kominka, jak i ścianę, na której jest usytuowany, mając przy tym 
na względzie nie tylko aspekt estetyczny, lecz także funkcjonalny.

Być bliżej natury
Świat pędzi i coraz częściej brakuje nam czasu na kontakt z naturą, 
dlatego dekorując wnętrza chętnie decydujemy się na akcenty, które 
w jakimś stopniu nam ją przybliżą. W efekcie sięgamy po naturalne 
materiały i barwy. W nurt ten idealnie wpisuje się bardzo modny 
ostatnio kamień dekoracyjny, który swoją kolorystyką i fakturą oddaje 
piękno otaczającej nas przyrody, a przy tym doskonale komponuje 
się z innymi elementami wyposażenia wnętrza, jak drewno, szkło 
czy roślinność. Ale jego walory dekoracyjne to nie jedyny argument 
przemawiający za tym rozwiązaniem.

Kamień ognia się nie boi
– Kamień dekoracyjny to znakomity materiał na zewnętrzną obudowę 
kominka – mówi Robert Szybiak, Dyrektor Sprzedaży i Marke-
tingu firmy Stegu. – Przede wszystkim jest niepalny, a to pierwsza 
i najważniejsza kwestia w kontekście bezpieczeństwa domowników 
i naszych gości. Dodatkowo jest świetnym akumulatorem ciepła. Jego 
doskonałe parametry sprawiają, że równomiernie się nagrzewa i stop-
niowo oddaje ciepło do pomieszczenia, dzięki czemu pozwala za-
pobiec silnym wahaniom temperatury. Co równie ważne, nie zmienia 
on swoich właściwości pod wpływem wysokich temperatur – nie 
odbarwia się i nie odkształca. Obudowy wykonane z kamienia pre-
zentują się wyjątkowo efektownie, a jednocześnie są bardzo trwałe 
– dodaje.

Klasyka gatunku
Jeśli są wśród nas miłośnicy tradycyjnych rozwiązań to z pewnością 
zachwyci ich wykończenie ściany za kominkiem białym kamieniem 
dekoracyjnym o subtelnej fakturze, np. Palermo 1. Bardzo drobno 
cięty kamień wprowadzi do nowoczesnych wnętrz delikatne ciepło, 
ożywi je i nada mu bardziej reprezentacyjnego charakteru. Jeśli mamy 
kominek z półką, możemy ustawić na nim rodzinne zdjęcia i deko-

racyjne dodatki w kolorze srebra lub złota – całość nabierze bardziej 
szlachetnego wyrazu i stanie się jeszcze przytulniejsze.

Elektryzująca hipnoza
W dużych, doświetlonych, nowoczesnych salonach imponujący efekt 
uzyskamy wykańczając ścianę z kominkiem kamieniem o wyrazistej, 
szarej barwie. Entuzjastów ciekawego designu zachwycą płytki deko-
racyjne Sierra 3 o fakturze drobno ciętego kamienia. Jego wyrazisty, 
grafitowy odcień przełamany jest ciepłymi przebarwieniami, przywo-
łującymi skojarzenia z żarzącym drewnem. Ciemny kominek idealnie 
wtopi się w kamienną ścianę, dzięki czemu skrzące się w jego środku 
iskry będą jeszcze bardziej hipnotyzujące. W mniejszych pomiesz-
czeniach obudowa w ciemnych kolorach może przytłoczyć wnętrze, 
dlatego w nich zdecydowanie lepszą opcją będą płytki o jasnej tonacji. 
Jeśli zależy nam, by wprowadzić do wnętrza trochę ciepłego uroku 
– sięgnijmy po kamień dekoracyjny Nepal 2 o głęboko rzeźbionej 
fakturze. Oczekujące na rozpalenie w kominku polana będą się per-
fekcyjnie prezentowały na tle jego beżowych odcieni. 

 Stylowy mix
Szarość doskonale sprawdzi się także w stylizacjach eklektycznych, 
czerpiących inspiracje z różnych nurtów. Takie wnętrza lubią jasne 
tonacje. Płytki dekoracyjne Toledo o wyraźnym rysunku kamienia 
i srebrzystym odcieniu dodadzą elegancji i unikalnego charakteru 
białym wnętrzom, a przy tym pięknie wyeksponują kominek – za-
równo nowoczesny, jak i ten bardziej klasyczny.

Kierunek: orient
 We wnętrzach urządzanych na styl kolonialny, które uwielbiają 
ciężkie, masywne meble i egzotyczne gatunki drewna, świetnie 
sprawdzi się kamień nawiązujący swoim wyglądem do odległych po-
dróży i orientalnych klimatów. Ciekawą propozycją na wykończenie 
kominka w takim anturażu będą płytki Nanga, inspirowane wyso-
kogórskim krajobrazem, idealnie odwzorowujące wygląd kamiennej 
ściany. Unikalny, trójwymiarowy efekt dodaje wnętrzom głębi, a ich 
ciepła, delikatna kolorystyka znakomicie komponuje się z dowolną 
paletą barw. To doskonały sposób na wykończenie kominka nie 
tylko w stylu kolonialnym, ale także tradycyjnym i rustykalnym. 

Warto pamiętać
Częstym zabiegiem przy aranżacji kącika wypoczynkowego jest 
umieszczenie kominka na tej samej ścianie co telewizor – w linii 
pionowej lub poziomej. By zachować stylistyczny ład warto postawić 
na kominek nowoczesny i prosty jak obudowa telewizora i zapewnić 
tej parze wspólne tło. Pamiętajmy, by zachować między tymi ele-
mentami minimum 80 cm odstępu. W ten sposób unikniemy mimo-
wolnej, irytującej wędrówki wzroku i łatwiej będzie nam skupić się na 
ekranie i fabule filmu. Organizując kącik wypoczynkowy, zwróćmy 
również uwagę na zachowanie minimum metra odległości mebli od 
kominka, z którego mogą strzelać iskry, stwarzając zagrożenie dla 
naszego bezpieczeństwa.

 v www.stegu.pl
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DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 

w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne 
miejsce, rozległe widoki.  

Cena: 249 ty. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 100 m kw  

plus warsztat 120 m kw  
w Zabierzowie, działka 3 a.

Cena: 445 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA  
dom w Tenczynku o powierzchni 

całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.  
Cena: 450 tys. PLN.

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.

pięknie położona, widokowa budowlano-rolna działka 
o pow. 91 a w Rudnie, gm. Krzeszowice. 

Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana w zacisznym 
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,  

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w pięknym 
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 399 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
odrębne mieszkanie ok. 90 m 
kw. w domu w Nowej Górze, 
z garażem i pomieszczeniem 

gospodarczym. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ogrodzona, zagospodarowana działka 
budowlano-usługowa o pow. 11 a w 

Brzezince, gm. Zabierzów.  
Nowa cena: 149 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

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

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

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

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w spokojnym 

miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach, 
gm. Liszki. 

Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

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

w przepięknym  
widokowym miejscu  

w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

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

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Dom 140 m kw w Żarach,
gm. Krzeszowice, działka 14 a,

przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
2. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
3. Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
4. Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
5. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
8. Dom 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
9. Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
10. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
11. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
12. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Nowa cena: 380 tys. PLN.
13. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
14. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
15. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
16. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
17. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
18. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
19. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
20. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
21. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
22. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
23. Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
24. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
25. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
26. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
27. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
28. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
29. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
30. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
31. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
32. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
33. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Cena: 215 tys. zł.
34. Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
35. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
36. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
37. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
38. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.

40. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
41. 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.

42. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
43. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 65 tys. PLN.
44. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
45. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
46. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
47. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
48. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
49. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
50. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
51. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
52. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
53. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
54. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
55. Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
56. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 270 tys. PLN.
57. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
58. Działka budowlana 35 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 350 tys. zł.
59. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
60. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
61. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
62. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
63. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
64. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
65. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
66. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w 

Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
67. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
68. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 

autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
69. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
70. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
71. 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. 

72. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
74. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
75. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
76. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
77. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
78. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW

79. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób. 
Cena: 800 zł/m-c.

80. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
81. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

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

POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH  
KLIENTÓW DOMÓW / MIESZKAŃ  

DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU
tel. 796 351 499        biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową  

publikację na łamach „Gwarka”. 
Szczegóły: tel. 796-351-499

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 
Nowa cena: 150 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 230 m kw  

plus warsztat 150 m kw  
w Nowej Górze, działka 6 a.
Nowa cena: 380 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„APOLLO 11” napisy 

18.10.2019 godz. 17.00 
czas: 90 min.; prod. USA 

Cena biletu: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły) 

SZTUKA NA SZPILKACH - KOBIECE NOCE 
19.10.2019 godz. 18:30.  

Bilety w cenie 26 zł dostępne w informacji MOKSiR oraz w kasie Kina Sztuka.  
Możliwość rezerwacji telefonicznej (tel.32 623 30 86)

„CZAROWNICA 2” PREMIERA 
• 25.10 - 30.10 godz. 16.00- 3D dubbing, 19.00-2D dubbing •  

• 31.10 godz. 16.30-2D dubbing • 1.11 kino nieczynne • 
• 2.11 - 7.11 godz. 16.00- 2D dubbing, 19.00- 2D napisy • 

czas: 130 min.; prod. USA – 9 lat; reż.: J. Rønning, gat.: familijny/fantasy 
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.

Halloween z kinem „Sztuka” 
„TO: ROZDZIAŁ 2” horror 
31.10.2019 godz. 19.30 

prod. USA – 15 lat,czas projekcji: 170 min.

„TOPIELISKO. KLĄTWA LA LORONY” horror 
Prod. USA/Kanada – 15 lat,czas projekcji: 93 min. 

cena biletu: 30 zł na dwa filmy

„ANGRY BIRDS FILM 2” 2D dubbing 
8.11 – 14.11.2019 godz. 15.45, 18.00 

czas projekcji: 100 min.; prod.  USA – b/o 
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)

„NIEPLANOWANE” 
8.11 – 14.11, 16.11.2019 godz. 20.00 

czas projekcji: 110 min.;prod. USA – 15 lat 
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)

The Metropolitan Opera – „ROMEO I JULIA” retransmisja 
16.11.2019 odz. 16.00 

Przedstawienie w języku oryginału (francuskim) z napisami w języku polskim czas: 175 min. 
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„POLITYKA” 

• 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 24.09, 25.09, 26.09 - 17:00, 20:00 • 
czas trwania: 140, dramat polityczny, Polska 

Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„LEGIONY” 
• 27.09, 28.09, 29.09, 01.10, 02.10, 03.10 - 17:00, 19:30 • 

• 05.10, 06.10, 08.10, 09.10, 10.10 - 17:00 • 
czas trwania: 120, romans/dramat/wojenny, Polska 

Cena biletów- 14 zł i 12 zł

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

W KORONIE DRZEW – KONKURS PLASTYCZNY
Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów. Temat konkur-
su „w koronie drzew”. W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wy-
bierze 12 prac /+-/. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2020, wydanego 
przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych 
talentów” Gminy Zabierzów oraz Centrum Kultury.

Termin nadsyłania prac upływa 18 listopada 2019 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Szczegóły i warunki udziału w regulaminie na:  

http://sckipgz.zabierzow.org.pl

ŚWIĄTECZNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA - REZERWACJE STOISK
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza artystów i twórców ludowych 

do udziału w Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła w dniach 14-15 grudnia 2019.
Rezerwacja stoisk rozpocznie się 22 października!  

Zgłoszenia wyłącznie przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na:
https://ckiskrzeszowice.pl/kultura/item/ 

253-swiateczny-jarmark-tradycji-i-rekodziela-rezerwacje-stoisk
Opłaty za stoiska: 150 zł brutto – 2 dni • 80 zł brutto (sobota) • 90 zł brutto (niedziela)

www.ckiskrzeszowice.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, 
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, 
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, 
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.

"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast 
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie 
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja 
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia 
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian 
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

ROBIN
Nie dość, że stracił wzrok, to jeszcze ktoś wyrzucił go na ulicę, bo raczej sam nie uciekł. Nie on, który 
trzyma się człowieka i miejsca tak kurczowo jakby bał się, że poza nim gdzieś dalej może spotkać go 
coś złego. Ufa ludziom, których zna bezgranicznie. Zdążył się już przekonać, że bezpiecznie mieć 
przy sobie człowieka przewodnika i takiego właśnie dla Robinka szukamy. Kogoś o wielkim sercu, 
kto poprowadzi go dalej przez życie. Robin ma około 4 lata, waży 10 kg, jest przygotowany do 
adopcji (szczepienia, chip, sterylizacja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętko-
wicach Kolonii (okolice Krakowa) Tel. 783553197.

GIJA
Takie cudo czeka u nas na dom! Dziewczyna ma około 6-7 miesięcy, waży 10 kg (docelowo pewnie 
do 12 kg). Kontaktowa i serdeczna w stosunku do ludzi i innych psów, odważna, radosna i bardzo 
rezolutna. Jest zaszczepiona przeciw chorobom zakaźnym i zachipowana. Przyjedź, poznaj Giję, 
otwórz serce i drzwi do swojego domu! Czeka w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach 
Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

MELA
Kocha ludzi, jedzenie i inne psy, ale kontakt z człowiekiem przedkłada ponad wszystko inne. Ra-
dosna, serdeczna i ruchliwa. Bardzo inteligentna, opiekuńcza w stosunku do mniejszych psów, 
co niektórym pozwala dosłownie wchodzić sobie na głowę. Fajna dojrzała sunia, którą niestety 
los już zdążył potraktować okrutnie. Mela ma około 4-5 lat, jest przygotowana do adopcji  (szcze-
pienia, chip, sterylizacja). Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii 
(okolice Krakowa). Tel.783553197. 

ERNEST
Przedstawiamy Ernesta - pięknego, pogodnego, spokojnego psiaka w typie owczarka niemieckiego. 
Mieliśmy nadzieję, że wróci do właściciela wszak był pieskiem zadbanym, niestety nikt się po niego 
nie zgłosił i obecnie szuka nowego, kochającego domu. Ernest jest dość sporej wielkości, waży 
około 26-27 kg, ma około 9-10 lat, ale jest w dobrej kondycji, jest żywotny i wesoły. Chętnie bawi 
się z opiekunami, za przysmaki zrobi dosłownie wszystko. Jest niesamowicie grzecznym i towa-
rzyskim zwierzaczkiem. Bardzo lubi spacery, nie straszna mu nawet dłuższa przechadzka. Podczas 
spacerów nie wyrywa się i nie szarpie smyczy. Psiak nie jest hałaśliwy i nazbyt nerwowy, szczeka 
gdy trzeba i zna podstawowe komendy. Bardzo prosimy o troskliwy dom dla Ernesta.

MARINKA
Przedstawiamy Marinkę - piękną, wesołą, bardzo przyjazną suczkę w typie długowłosego owczarka 
niemieckiego. Jest wspaniała i bardzo kochana. Ciężko nam zrozumieć, że ktoś się jej pozbył... Sunia 
waży około 35 kg, ma około 7-8 lat, ale jest w dobrej kondycji. Miała stary uraz przedniej łapki, ale 
badania potwierdziły, że nie zagraża to jej zdrowiu. Okrywa Marinki jest bardzo gęsta, więc wymaga 
pielęgnacji, ale proste zabiegi wystarczą, by wyglądała prześlicznie. Sunia wykonuje podstawowe 
polecenia, trzyma się nogi opiekuna, jest tam, gdzie człowiek i nie oddala się na krok. Przywołana 
pędzi natychmiast do człowieka. Potrafi spacerować na smyczy. Marinka może zamieszkać z innymi 
psami, nie ma w niej agresji, nie dominuje. To niesamowita i kochana psinka. Bardzo prosimy 
o dobry dom dla Marinki.

SALEMCIA
Przedstawiamy piękną kotkę Salemcię, która wraz z dwoma innymi kotkami trafiła pod nasza opiekę. 
Salemcia jest duża, waży ponad 4 kg, jest dorodną, prze-kochaną koteczką. Uwielbia przytulanie, 
można ją nosić na rękach, dużo mruczy w kontakcie z ludźmi i widać, że sprawia jej to przyjemność. 
Kotka ma około 9-10 lat, ale jest w dobrej kondycji. Ma gęstą, mięciutką okrywę, to taki kotek-miś. 
Salemcia bardzo lubi  towarzystwo człowieka na co dzień. Potrafi korzystać z kuwety i nie sprawia 
żadnych problemów. Salemcia dogada się z innymi kotkami, nie przeszkadza jej zupełnie ich towa-
rzystwo. Bardzo prosimy o dobry dom dla tej cudownej, czarnej koteczki.

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

UWAGA! AKCJA ZAKRĘTKOWA!
Krzyszowicka Biblioteka zbiera plastikowe nakrętki, korki dla  
Mikołaja Banaszaka, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. 
Można wrzucać u nas nakrętki lub przynosić pełne worki z korkami.

Kontakt do Mamy Mikołaja: 509 559 364. 
Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj! 

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

www.aliorbank.pl RRSO 10,1%

PRzenIeś KRedyTy  
I zMnIejsz  
OPROcenTOwanIe 
naweT dO 7%.

SPAKUJ SWOJE 
KREDYTY!

zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00

PaKOwna KOnsOLIdacja

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

BIAŁY KOŚCIÓŁ, DROGA 94 NA OLKUSZ

SKŁAD KRUSZYW BUDOWLANYCH
RAF-TRANS

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

• USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WSPÓŁPRACUJEMY Z KOPALNIAMI KRUSZYW 

KONKURENCYJNE CENY


605 100 655

SPRZEDAŻ 
OGRODZEŃ 
SYSTEMOWYCH
 BRAMY 
 FURTKI 
 SIATKI 
 SŁUPKI
 AUTOMATYKA
 AKCESORIA

PRODUKCJA 
ELEMENTÓW 
STALOWYCH
 WIATY 
 ZADASZENIA 
 SCHODY 
 KONSTRUKCJE
 ALUMINIUM 
 STAL NIERDZEWNA

KRIS-HAUS Karniowice
ul. Widokowa 19

krishaus@gmail.comwww.ogrodzeniakrishaus.pl

+48 533 018 706
    +48 691 874 432

        +48 518 125 901

Niepowtarzalna posesja w malowniczym miejscu  
na granicy Czułowa i Baczyna 

- dom 240 m kw, garaż 50 m kw, domek  
ogrodowy 25 m kw, na pięknie zaaranżowanej działce 60 a.

Cena: 950 tys. PLN.
Kontakt: 696 595 118

DO SPRZEDANIA


