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Krzeszowice

Światło, kolor, ciepło… wnętrza,  
które przepędzą jesienną chandrę

Ostatnie tygodnie jesieni w niczym nie przypominają już pięknych krajobrazów mie-
niących się złotem, soczystą czerwienią, kojącym brązem i rozgrzewającym poma-
rańczem, które tak zachwycają na jej początku. Co robić? Oczywiście można narzekać, 
ale… można też niesprzyjającą aurę potraktować jako „legitymację” na słodkie lenistwo 
w domu. Brzmi dobrze, tylko co zrobić, jeśli nasze wnętrza wcale w tym nie pomagają? 
Przepis jest prosty, a jego podstawą są trzy składniki: światło, kolor i ciepło.
Jesienne aktywności (leżenie 
z książką na kanapie też może 
do nich należeć!) najlepiej zapla-
nować w nawiązaniu do tego, co 
wędrówka naszej planety wokół 
Słońca „odbiera” nam na długie 
miesiące. Czego najbardziej 
brakuje nam jesienią i zimą? 
Światła, kolorów i ciepła. 

Praktyczne olśnienie
Światło – jego brak może na-
prawdę poważnie obniżyć nasz 
nastrój oraz przyczyniać się do 
tego, że czujemy się zmęczeni. 
I chociaż nie mamy wpływu 
na warunki atmosferyczne, 
to możemy zadbać o odpo-
wiednie oświetlenie we wnę-

trzach, w których najczęściej 
przebywamy. – Oczywiście nie 
chodzi o to, by z pomieszczenia 
robić salę operacyjną z rażącymi 
żarówkami, a raczej o to, by 
wszystko było dobrze widoczne 
– litery na tle pożółkłych stron 

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

Firma z Brzezia k/Zabierzowa 
poszukuje: 

MONTAŻYSTÓW MODUŁÓW
KONTENEROWYCH

Kontakt: 795 588 223

• Umowa o pracę 
• dobre warunki zatrudnienia

• stylizacja, naprawa 
• zamówienia indywidualne 
• malarstwo

Przeczytaj artykuł na str. 2

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

tel 577 612 746  •  www.kjart.pl

Meble PRL
Vintage

Dobór soczewek okularowych m.in.:

Pn - Czw: 9.00-17.00, Pt: 9.00-19.00, Sb: 9.00-13.00 

Profesjonalny dobór opraw

ul. I. Daszyńskiego 9, 32-065 Krzeszowice

I piętro, budynek poczty

progresywnych, biurowych, dla kierowców,

przeciwsłonecznych z korekcją  

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny
lek. med. Jolanta Hess

Pn 14.00-17.00, Wt. 9.00-12.00, Śr 14.00-17.00, Pt 16.00-19.00 

ZAPRASZAMY!!!

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
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Vintage
Określeniem tym zwykło się nazywać styl odnoszący sie do przedmiotów styli-
zowanych, bądź pochodzących z minionej epoki. Dotyczy to rzeczy powstałych 
w czasie nie tak odległym od aktualnych trendów, gdyż mianem vintage można 
już śmiało nazwać rzeczy sprzed 20 lat. Natomiast charakterystycznym wyznacz-
nikiem tego nurtu jest możliwość ponownego wykorzystania i łączenia ze sobą 
różnych, oryginalnych przedmiotów, uzyskując w ten sposób stylową całość, 
indywidualny charakter oraz niepowtarzalny klimat.
Styl ten najlepiej widoczny jest 
w modzie oraz w projektowaniu 
wnętrz, a zwłaszcza w sztuce 
użytkowej. Niewątpliwie jego 
popularności sprzyja nurt „zero 
waste”, czyli stylu życia polega-
jącym na odpowiedzialnej kon-
sumpcji poprzez ponowne wyko-
rzystywanie produktów. Powrót 
do sytuacji, w której zepsuty 
przedmiot sie naprawia, przerabia 
a nie wyrzuca i zastępuje nowym.
Cechy wyróżniające vintage we 
wnętrzach widoczne są w me-
blach rodem z lat 60-tych, które 
posiadają cienkie, zwężające 
się ku dołowi nóżki. Obecnie 
chętnie odnajdywane i aran-
żowane poprzez uzupełnianie 

ich wyrazistymi, często kontra-
stowymi kolorami. Komody na 
cienkich nóżkach, drewniane 
fotele, toaletki, kwietniki, eta-
żerki i stoły lakierowane na 
wysoki połysk, często z pięknym, 
współcześnie niespotykanym 
w nowoczesnych meblach wy-
barwieniem forniru. 
Dodatki w postaci kryształowych 
pater, szk lanych wazonów, 
starych plakatów, dywanów ki-
limów, lamp. Wybór jest bardzo 
duży, przy urządzaniu wnętrza 
w tym stylu niezmiernie ważne 
jest jednak zachowanie umiaru. 
Nie należy przesadzać z ilością 
mebli, tym bardziej dodatków 
i kolorów, gdyż przestrzeń może 

stać sie przerysowana, sztuczna 
i chaotyczna. Lepszym rozwią-
zaniem będzie skoncentrowanie 
się na kilku charakterystycznych 
elementach (np. stół, krzesła, 
komoda i ciekawa tapeta) niż na 
dodawaniu każdego elementu 
wysposażenia z myślą o jego 
oryginalności.
Z pewnością styl vintage daje 
ogromne pole do wykazania się-
kreatywnością, może sprawić że 
urządzanie mieszkania będzie 
jeszcze przyjemniejsze, gdyż 
mamy większy wpływ na orygi-
nalny wygląd przedmiotów, przy 
niewielkim nakładzie kosztów.

 v www.kjart.pl

książki, sztućce w otwartej 
szufladzie czy ubrania, które 
wyciągamy z szafy. Najlepiej 
oczywiście, by światło było 
ciepłe, w żółtym odcieniu. Po-
prawi zarówno nasz nastrój, 
jak i będzie bardziej przyjazne 
dla wzroku – radzi dekoratorka 
związana z marką KiK.

Kolorowe i niekłopotliwe 
dodatki

Brak światła oznacza brak ko-
lorów (fizyka!). Skoro już o nie 
zadbaliśmy, możemy wpro-
wadzić najpiękniejsze jesienne 
odc ien ie do pomieszczeń 
w domu. – Czerwień czy po-
ma ra ńcz to ba rdzo inten-
s y w ne ,  do ś ć w y m a g aj ą c e 
barwy. Jeśli nasze wnętrza są 
utrzymane w modnych szaro-
ściach, uniwersalnej bieli czy 
bezpiecznych pastelach, warto 
skupić się na takich dekora-
cjach, które będą tymczasowe 
i niekosztowne – zauważa spe-
cjalistka marki KiK. 
– Świeca w ognistych kolorach, 
która prędzej czy później się 
wypali, bukiety z jesiennych 
kłosów, traw i kwiatów – gerber 
lub chryzantem, wrzosy, misy 
wypełnione błyszczącymi kasz-
tanami, wysuszone kolorowe 
l i śc ie opraw ione w ra mk i 
i powieszone na ścianie – to 
ozdoby, które są niedrogie, 
łatwe do „zainstalowania” we 
wnętrzu, a kiedy nadejdzie czas 
na zmianę dekoracji, bez pro-
blemu będzie można to zrobić 
– tłumaczy dekoratorka KiK 
i dodaje: jeśli chcemy, by nasze 
jesienne wnętrze spełniało 

wszelkie standardy aktualnych 
trendów, postawmy na dynie. 
Te duże, jeżeli mamy na nie 
miejsce w domu, ale też te ma-
lutkie, wielkości jabłka, które są 
dostępne w najróżniejszych od-
cieniach – od soczystego poma-
rańczu do ponadczasowej bieli.

Ciepło, miękko i przytulnie
Jesienne kolory można też 
przemycić do naszych czterech 
kątów razem z elementami, 
które je ocieplą. Mowa oczy-
wiście o tkaninach. Materiały 
nie tylko zapewniają ciepło 
w znaczeniu dosłownym, np. 
w postaci ubrań czy pościeli, 
ale mają również ogromne zna-
czenie wizualnie. Miękki pled, 
dywanik przy łóżku, tłumiąca 
dźwięki zasłona czy bieżnik 
albo obrus na stole natych-
miast nadają wnętrzu przy-
tulności. Pastelowe wnętrza 
ożywią zwłaszcza tekstylne 
dodatki w kolorze bordo i obe-
rżyny, a w pomieszczeniach, 
w których dominuje szarość, 

doskonale sprawdzą się poma-
rańczowy i musztardowy.

Clou metamorfozy
Jesienna aranżacja pokoju czy 
całego domu naprawdę nie musi 
być kosztowna. Zawsze warto 
sięgać po naturalne ozdoby, jak 
wspomniane kasztany, liście czy 
jarzębinę – to rozwiązanie nie 
tylko budżetowe, ale przede 
wszystkim efektowne. Najważ-
niejsze jednak, żeby nie zapo-
mnieć skorzystać z uroków tej 
metamorfozy i znaleźć trochę 
czasu dla siebie – na książkę, 
na herbatę, na interesujący 
serial. Czasu, który będziemy 
celebrować we wnętrzach za-
klinających jesienną chandrę 
– pełnych światła, kolorów 
i ciepła.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Światło, kolor, ciepło… wnętrza,  
które przepędzą jesienną chandrę
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LEGENDA O SKARBACH  
ZAMKU „TĘCZYN”

Skarby zamku są łatwo dostępne tylko raz w roku – w Wigilię Bożego Na-
rodzenia. Pewnego razu kobieta z pobliskiego Rudna idąc z dzieckiem na 
pasterkę zobaczyła otwartą piwnicę. Jasno błyszczało w niej złoto i klejnoty. 
Weszła do środka, zgarnęła cały 
fartuch skarbów i… nie poszła 
już na pasterkę. Z pośpiechu zo-
stawiła dziecko w piwnicy, która 
zamknęła się po jej wyjściu. 
Przeczekała cały następny rok 
w wielkim niepokoju i rozpaczy, 
a w następną Wigilię udała się 
do piwnicy, gdzie odnalazła 
dziecko całe i zdrowe, bawiące 
się złotem. Tym razem nie my-
ślała już o skarbach tylko za-
brała dziecko na ręce i co rychlej 
wróciła do domu. Jednak nie na-
cieszyła się nim zbyt długo bo 
zmarło ono na drugi dzień czyli 
w Święta Bożego Narodzenia.

 v Aleksander Ryś 
kl. III b rok. szk. 2019/2020

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ Kredyt gotówkowy w Credit Agricole 

„Świąteczny Kredyt Gotówkowy”
Masz świąteczne potrzeby i marzenia, które chcesz szybko zrealizować? 
Nie warto z nich rezygnować, tylko dlatego, że w tej chwili brakuje Ci 
odpowiedniej kwoty - w Credit Agricole możesz skorzystać z wygodnego 
rozwiązania, którym jest pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia 
bez prowizji. Specjalnie dla osób, które chcą na Święta Bożego Naro-
dzenia pożyczyć pieniądze, przygotowaliśmy rewelacyjną ofertę – Pro-
mocyjny Świąteczny Kredyt Gotówkowy.
Święta Bożego Narodzenia, 
Sylwester i Nowy Rok zbliżają 
się wielkimi krokami, a wraz 
z nimi przedświąteczna go-
rączka zakupów. Dla wielu 
z nas, grudzień jest okresem 
największych wydatków, bo 
to czas, w którym kupujemy 
prezenty dla najbliższych i za-
stanawiamy się, gdzie spędzić 
Sylwestra, aby tegoroczna, wy-
marzona noc sylwestrowa była 
wyjątkowo udana. W grudniu 
l iczy się każda złotówka 
i dlatego w okresie przedświą-
tecznym często sięgamy po do-
datkową gotówkę.
Credit Argicole Bank Polska – 
CA EXPRESS Krzeszowice
• pożyczka gotówkowa bez 

prowizji
• na małe i duże życzenia
• prowizja 0%
• RRSO 10,47% dla nowych 

pożyczkobiorców
Jeśli poważnie myślimy o swoich 
finansach, to warto zatroszczyć 
się opieniądze na Boże Naro-
dzenie już teraz. Dzięki temu 
możemy spokojnie zastanowić 
się, jaką ofertę wybrać. Zanim 

weźmiemy kredyt/pożyczkę, 
dokładnie przekalkulujmy, ile 
faktycznie potrzebujemy. Nie 
„strzelajmy kwotami” bez po-
krycia, ale sprawdźmy, ile osób 
zamierzamy zaprosić na Boże 
Narodzenie lub z iloma wy-
jechać, jaki będzie orientacyjny 
koszt zakupów spożywczych czy 
pobytu w hotelu oraz co, zamie-
rzamy komu podarować.
Dzięki temu pożyczone pie-
niądze wydamy według swoich 
planów, a nie przypadkowo, 
ulegając okazjom i promocjom 
w sklepach.
Zanim podejmiemy Kochani 
Klienci ostateczną decyzję 

o wzięciu kredytu/pożyczki 
na Boże Narodzenie, pamię-
tajmy, że potem musimy ją 
spłacić. Jeśli jednak już teraz 
uwzględnimy to w domowym 
budżecie, to nie powinniśmy 
mieć z tym najmniejszych 
problemów… a gdy zasta-
nawiacie się nad tym, czy 
kredyt/pożyczka na święta 
będzie pomocnym dla Was 
rozwiązaniem i którą ofertę 
chcecie wybrać, to skorzy-
stajcie z pomocy Doradcy, 
który dobierze ofertę do Na-
szych potrzeb.

 v Starszy Specjalista 
Bernadetta Gwóźdź

Zapraszamy osobiście i bardzo serdecznie do  
Placowki CA Express Credit Agricole  

w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 16.

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
W TENCZYNKU ZAPRASZA NA

14 KIERMASZ 
KSIĄŻKI ZA GROSZE

27 listopada (środa)
 godz. 8.00-19.00

Już od 1 zł - duży wybór 
książek używanych

 

Nowe książki
w bardzo atrakcyjnych  cenach

KAŻDY ZAKUP UŻYWANYCH KSIĄŻEK 
ZA KWOTĘ POWYŻEJ 10 ZŁ GWARANTUJE 

UDZIAŁ W LOTERII FANTOWEJ!

więcej na www.centaurus.org.pl
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WICEMARSZAŁEK  
SENATU RP MAREK PĘK  

W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE
Pierwsze spotkanie w tenczyńskiej bibliotece 
z panem senatorem Markiem Pękiem miało 
miejsce w lutym 2017 roku. Już wtedy pan se-
nator był żywo zainteresowany naszą działal-
nością, a również naszymi problemami. 
Dzięki jego za-
a n g a ż o w a n i u 
mo ż emy p r a-
cować i działać 
dla mieszkańców 
Tenczynka do 
dnia dzisiejszego. 
25 października 
2017 roku spo-
tkała nas bardzo miła nie-
spodzianka. Odwiedził nas 
pan Antoni Holik - dyrektor 
Biura Senatora RP Marka 
Pęka. W imieniu pana se-
natora, który z uwagi na pilne 
sprawy służbowe nie mógł 
tego uczynić osobiście, prze-
kazał naszej bibliotece w darze 
35 pozycji książkowych. Po-
zycji bardzo ciekawych i war-
tościowych, które wzbogaciły  
nasz księgozbiór. W środę 
6 listopada obecnego roku z  
przyjemnością ponownie go-
ściliśmy w naszej bibliotece 

wicemarszałka Senatu pana 
Marka Pęka z asystentami. 
W towarzystwie pani dyrektor 
Klaudii Węgrzyn rozmawia-
liśmy o pracy bibliotecznej 
i kulturalno-edukacyjnej, 
budowie nowej biblioteki 
w Krzeszowicach, naszych 
potrzebach i bolączkach. 
Dziękujemy za wizytę i uni-
katowe dary książkowe. Nasi 
czytelnicy znajdą wśród nich 
wiele interesujących tytułów.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna  

w Tenczynku

Charytatywna zbiórka karmy na 
rzecz Krakowskiego Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt
„Idzie zima marznie psina, 
Razem z psem głoduje kot. 

Otwórz serce by pomóc im w lot. 
Pozbieramy z karmą puszki, 

nakarmimy głodne brzuszki.”
W przedszkolu w Cholerzynie 
7 października rozpoczęła się 
akcja zbiórki karmy na rzecz 
Krakowskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt, która 
trwała przez 2 tygodnie i za-
kończyła się 18 października. 
Jej celem było nie tylko po-
lepszenie warunków życia 
zwierząt, które znalazły się 
tam z różnych powodów, ale 
również wdrożenie dzieci 
do brania udziału w akcjach 
charytatywnych i udziału 
w wolontariacie. 
Rodzice i  dz iec i ba rdzo 
chętn ie  w łącz y l i  s ię  do 
zbiórki. W czasie zajęć dużo 
rozmawialiśmy o różnych 
sposobach pomagania po-

trzebującym. Dzięki składce 
i zajęciom los zwierząt prze-
bywających w Schronisku 
nie jest obojętny naszym 
przedszkolakom. 
S e rde c z n ie  d z i ę k u j emy 
wszystkim dzieciom i ich ro-
dzicom za tak chętne włą-
czenie się w akcję charyta-
tywną. Wierzymy, że kształ-
towanie postawy przyjaciela 
zwierząt stanie się dobrym 
nawykiem wśród naszych 
wychowanków.

 v Magdalena Skalna 
SP Cholerzyn 
www.liszki.pl

Kuźmińscy M. i M. :  Mara
Dąbrowa Tarnowska. Przed wojną połowę jej 
mieszkańców stanowili Żydzi. To tu, do pu-
stego rodzinnego domu wraca dziennikarz po 
przejściach Sebastian Strzygoń, szukając rów-
nowagi. Ale nic z tego – w sadzie jego dziadków 
budowlańcy odkopują szkielet. Bastian mierzy 
się z przeszłością miasteczka i własnej rodziny. 
Ale jak dotrzeć do prawdy, gdy świadkowie wy-
darzeń nic nie pamiętają, nic nie wiedzą?

Dempsey E. : Anioł z Auschwitz
Anioł z Auschwitz” to piękna i bolesna historia, 
którą chłonie się niewiarygodnie szybko. Opo-
wieść o miłości i bestialstwie, charakterze i sile. 
Niejednoznaczna i pochłaniająca. Dempsey 
ukazał w „Aniele z Auschwitz” jak silny okazuje 
się być człowiek w obliczu walki o ukochane 
osoby i godność innych ludzi.

King S. : Instytut
Głęboko w lasach stanu Maine znajduje się Instytut. 
Ośrodek w którym prowadzone są badania nad 
dziećmi mającymi zdolności telepatyczne i teleki-
netyczne. Jednak nie trafiają one tam dobrowolnie. 
Podopieczni Instytutu są uprowadzani z własnych 
domów i poddawani okrutnym testom, które trudno 
im zrozumieć. Jednym z owych dzieci jest dwuna-
stoletni Luke, który poza owymi paranormalnymi 
zdolnościami wyróżnia się ponad przeciętną inte-
ligencją. Jednak czy mały geniusz będzie w stanie 
wyrwać się ze szponów tajemniczej organizacji?

Witkiewicz M., Darda S. : Cymanowski 
Młyn

Małżeństwo Moniki i Macieja przechodzi głęboki 
kryzys. Oboje łudzą się, że tajemniczy prezent: 
urlop w leśnym pensjonacie, z dala od ludzi i cy-
wilizacji, może jeszcze wszystko uratować. Po-
czątkowo ulegają romantycznym chwilom, jednak 
nagły wyjazd Macieja budzi demony przeszłości. 
Łukasz, przystojny syn właściciela, do złudzenia 
przypomina Monice jej byłego narzeczonego. Czy 
to tylko przypadkowe podobieństwo?

Jurczyńska A. : Kamperem przez Polskę  
Fenek dorasta i już jako uczeń wyrusza na 
wyprawę po Polsce. Niektóre przygody są 
zabawne, inne zmuszają do refleksji, czasem 
bywa niebezpiecznie. Podróżuje po jednym 
z najpiękniejszych krajów Europy, w którym 
historia i przyroda przeplatają się i tworzą 
wspaniałą całość.

Chmielarz W. : Rana
Ta powieść to kolejna po „Żmijowisku” świetna 
wiwisekcja ludzkich emocji i relacji, związków. 
Pisarz wnikliwie przygląda się motywacjom, 
które mogą doprowadzić do zbrodni i temu, czy 
kara może przynieść odkupienie. A także – być 
może najważniejsze – co dzieje się z tymi, którzy 
są ranieni i tymi, którzy ranią.

Litchfield D. : Niedźwiedź i pianino
Przepiękna opowieść o spełnianiu swoich 
marzeń, ale również o tęsknocie i dumie. 
Historia niedźwiedzia, który robi karierę wy-
bitnego pianisty, ale tęskni za lasem i jego 
mieszkańcami. Wracając obawia się, że dawni 
przyjaciele o nim zapomnieli, są na niego źli 
za to, że poszedł za marzeniami, ale rzeczywi-
stość okazuje się być inna - oni są z niego dumni 
i szczęśliwi, że odniósł sukces. Bardzo mądra 
książka, z głębokim przesłaniem, przepięknie 
ilustrowana.

Frantz L. : Koronkarka
Koronkarka to magiczny i prawdziwy obraz mi-
łości, przebaczania i wyrozumiałości dla drugiej 
osoby. Miłość zmienia ludzi, oczywiście na 
lepsze, prowokuje do podejmowania trudnych 
życiowych decyzji. Ale czy nie warto zaryzy-
kować, mając nadzieję na pełnię szczęścia 
u boku wymarzonego mężczyzny? Ale pokazuje 
też niesamowitą, godną naśladowania postawę 
bohaterów w obliczu wojny, patriotyczna po-
winność jest naczelną zasadą postępowania.

TENCZYNEK W ROKU 
JUBILEUSZU 700-LECIA

Dobiegają końca uroczyste obchody 700-lecia Tenczynka, założonego w 1319 roku. Przygotowania 
do tego jubileuszu trwały od 10 lat. Organizatorom zależało  na przekazywaniu wiedzy o historii 
Tenczynka dzieciom, młodzieży, ale także edukowaniu dorosłych mieszkańców, głównie nowych. 
Motorem napędowym obchodów jubileuszowych jest Anna Łukasik- rodowita tenczynianka, 
nauczycielka matematyki w miejscowej szkole, wielka pasjonatka lokalnej historii. 
Pani Ania szuka ciekawostek 
o swojej miejscowości: w starych 
publikacjach, archiwach ko-
ścielnych, w wielu instytucjach, 
muzeach, rozmawia z ludźmi, 
którzy pamiętają dawne czasy. 
I tak powstała książka „Ten-
czynek-700 lat historii”. Ten-
czynek obchodzi swój jubileusz 
cały rok, ale wszystko zaczęło 
się zdecydowanie wcześniej. 
To były rajdy Toporczyków 
z prezentacją ciekawych miejsc 
w terenie, których celem było 
poznawanie rodu Tęczyńskich 
i ich zamku w Rudnie. Były  ju-
bileuszowe imprezy plenerowe, 
wmurowanie kapsuły czasu i pa-
miątkowej tablicy na obelisku na  
Górce Sieradzkiej, zasadzenie 
nowej sosny, oraz koncert An-
drzeja Sikorowskiego. 
Niespodziankę sprawiła miesz-
kańcom i miłośnikom historii, 
a także filatelistom Poczta Polska. 
Z okazji jubileuszu Tenczynka 
w nakładzie 150 tys. egz. wydała 
okolicznościowy znaczek war-
tości 3,3 zł,  upamiętniający wy-
wodzący się stąd i zasłużony ród. 
Uroczystość odsłonięcia znaczka 
uświetniły swoimi prelekcjami 
Zuzanna Kurtyka i Anna Łu-
kasik, a chór Cantate Anima dał 
wspaniały koncert.

Również biblioteka w Tenczynku 
włączyła się w jubileuszowe ob-
chody. To u nas 30.12.2014 r. 
odbyła się promocja wydanej 
przez Stowarzyszenie "Dla 
Szkoły w Tenczynku" książki 
"Tenczynek – 700 lat historii", 
pierwszej monografii poświę-
conej tej miejscowości. Każdy 
z uczestników promocji otrzymał 
książkę z dedykacją autorki. Od 
29 kwietnia do 31 maja 2016 
roku czynna była wystawa „700 
lat historii. Stare fotografie”, a 18 
maja odbyło się spotkanie z Anną 
Łukasik, autorką wystawy. Nato-
miast 29 października tego roku 
pani Ania Łukasik zaczarowała 
nas swoimi opowieściami o Ten-
czynku w roku jubileuszu 700-
lecia. Przenieśliśmy się do roku 
1319… aż w końcu do współcze-
sności. Opowiedziała m.in. o cie-
kawostce, którą odkryła zbierając 
informacje przed jubileuszowymi 
obchodami. Była to wzmianka 
o filigranach - znakach wodnych 
z herbem Topór - rodu Tęczyń-
skich. Dowiedziała się o tym od 
turystów na zamku w Rudnie. 
Napisała pismo do Muzeum Pa-
piernictwa w Dusznikach Zdroju 
i przysłano jej trzy kopie archi-
walnych znaków wodnych wy-
ciskanych na papierze powsta-
jącym w papierni Tęczyńskich. 

Ciekawe historie wciąż są od-
krywane np. zdjęcie ze starą chatą 
krytą strzechą, a na niej stojak do 
prądu, bo w Tenczynku 101 lat 
temu był prąd elektryczny i to nie 
tylko w kościele, czy zakładach, 
ale w domach mieszkańców. 
Czekamy na kolejne spotkania 
z panią Anną Łukasik – wielką 
miłośniczką Tenczynka i jego 

historii. Dziękujemy za udział 
w spotkaniu, a szczególnie 
mamom i ich małym (nawet ma-
leńkim) pociechom. Dziękujemy 
Wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia obchodów wspa-
niałego jubileuszu Tenczynka.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna  

w Tenczynku
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Swetrowe oblicze chłodów
Pesymista widzi szklankę do połowy pustą, optymista – pełną. Tak samo jest z jesienią: ci, którzy jej nie znoszą, powiedzą, że 
kojarzy im się z chłodem, pluchą i szarugą. Ci bardziej pozytywnie nastawieni zakrzykną po prostu: pora na swetry! Czy jesienią 
i zimą może być coś przyjemniejszego niż otulenie się puchatym, grzejącym cudeńkiem, kubek gorącej herbaty lub kakao i wieczór 
spędzony w towarzystwie ulubionego serialu albo książki? 
Być może wakacje w ciepłym kraju albo wygrana na loterii mogłyby stanąć 
do tej konkurencji, ale jednak to fraza „cozy sweaters” (z ang. dosłownie 
przytulne, czyli przyjemne w dotyku i wygodne swetry) już we wrześniu 
zaczyna bić rekordy popularności tak na Instagramie, jak i w wyszuki-
warkach.
Jakie fasony swetrów można znaleźć obecnie w sklepach? – Właściwie 
każdy, jaki sobie wymarzymy. Teraz na topie jest bowiem styl retro, 
a razem z nim swetry i sweterki odmieniane przez wszystkie przy-
padki. Od góralskich swetrzysk po cieniutkie pulowery, w stonowanych 
barwach ziemi i w szalone wzory czy o nietypowej fakturze i z dodatkami 
– cekinami, frędzlami, pomponikami, koralikami, a nawet piórami – 
wylicza ekspertka KiK.
Z czym najlepiej je nosić (poza kubkiem gorącego napoju i kocem)?  
– Swetry to bardzo wdzięczny element garderoby. Nie tylko ze względu 
na wygodę noszenia i fakt, że nie są wymagające dla figury. Po prostu 
pasują prawie do wszystkiego i niemal na każdą okazję – podpowiada 
stylistka KiK.

Z pracy na… balkon. Uniwersalny „otulacz” 

Jednym z najbardziej uniwersalnych swetrów są długie kardigany. Nie 
dość, że optycznie wydłużają i wysmuklają sylwetkę (zwłaszcza te, które 
są wiązane paskiem w talii), bardzo przyjemnie otulają i dobrze chronią 
przed zimnem. Dzięki nim możemy nosić nasz ulubiony trencz czy 
cienki płaszcz nawet, gdy zrobi się całkiem chłodno. – Długie kardigany 
świetnie pasują do zwykłych t-shirtów i dżinsów – zarówno luźnych boy-
friendów, jak i przylegających rurek, ale też eleganckich, „biurowych” 
sukienek czy ołówkowych spódnic. Sprawdzą się i w pracy, i na spotkaniu 
ze znajomymi, i w domu – mówi specjalistka KiK.

Wszystko i jeszcze trochę:  
wszystkie kolory (i wzory) dozwolone

Absolutną klasyką w przypadku kardiganów są te w szarym odcieniu. 
Jednak równie przydatne w garderobie mogą okazać się też takie w innych 
kolorach – na przykład eleganckim bordo czy granatowym. Must have 
w tym sezonie to też kardigany we wzory, które świetnie urozmaicają 
nawet najbardziej podstawową stylizację. Zielona lamówka, neonowe 
cętki, kolorowe gwiazdki – każdy znajdzie coś dla siebie.
Skoro jesteśmy już przy kolorach, jakie „rządzą” w tym sezonie? Eks-
pertka KiK podpowiada: wybór jest duży. Ostry pomarańcz to praw-
dziwy hit, ale w modzie są też neutralne kolory, jak beż, biel, brąz i czerń. 

Na topie są też swetry wierne trendowi „color blocking”, czyli łączące 
kilka intensywnych barw, np. w formie szerokich pasów. Połączenie 
różu, bordo, rudego i zieleni w odcieniu mięty to wręcz jego sztandarowy 
przykład, który na dodatek wpisuje się w modę na retro. Ale równie „na 
czasie” są też jednokolorowe swetry z golfem w wyrazistym odcieniu: np. 
Wspomnianego pomarańczu, ale też szmaragdowej, głębokiej zieleni.

Na luzie!

Obszerne swetry – z golfem i bez, w typie „oversize”, to kolejny mocny 
trend. Te dłuższe, sięgające za pośladki, świetnie wyglądają nawet z leg-
ginsami i botkami lub kozakami, bardzo dobrze komponują się też ze 
skórzanymi lub woskowanymi rurkami, a także spódniczkami o kroju 
„A” i tymi prostymi, sięgającymi przed lub za kolano. Chodzi o to, by 
obszerną górę zestawić z bardziej przylegającym do ciała dołem, dzięki 
temu sylwetka nie będzie się wydawała nadmiernie powiększona.

Dla chętnych: opcje ponadpodstawowe
Typy wymienionych wyżej swetrów to najbardziej uniwersalne modele, 
które przydadzą się w każdej szafie i pomogą z łatwością tworzyć co-
dzienne stylizacje. Wybór w sklepach odzieżowych jest jednak o wiele 
większy. – Swetrowe kamizelki, bezrękawniki, tuniki, sukienki, a nawet 
spódnice czy wreszcie swetry o nietypowych dekoltach, rozszerzanych 
rękawach czy z aplikacjami i ozdobami… Warto skorzystać z tego uro-
dzaju – to dzięki trendom na wygodne, minimalistyczne i retro rozwią-
zania możemy się nim cieszyć. A nie zawsze się zdarza, że moda jest 
praktyczna i tak „pogodosprzyjająca” – puentuje stylistka marki KiK.

Promocyjne
ceny zestawów
świątecznych,

pięknie
zapakowanych

Święta za pasem! Mamy dla Was pomysły na prezenty. Sprawdź w naszym gabinecie:
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m²   55 000 zł
• Tenczynek 500 m²   50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m²   80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m²   90 000 zł
• Paczółtowice 750 m²   50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 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. 

Co udało się uratować na Tenczynie w 2019 r.?
Kończący się właśnie X etap prac renowacyjnych przeprowadzanych na Tenczynie przez Gminę Krzeszowice  po-
zwolił na uratowanie  kolejnych cennych fragmentów warowni. W jego trakcie zabezpieczono basztę Izabelę oraz 
wykonano schody na basztę Dorotkę. 

Baszta Izabela przed pracami zabezpieczającymi Baszta Izabela po pracach zabezpieczających

Baszta Dorotka Baszta Tęczyńska

W tym roku udało się zabezpieczyć mocno po-
pękane ściany baszty Izabeli oraz zachowane 
fragmenty korony jej murów. 
Wykonano również metalowe, kręcone schody 
wewnątrz baszty Dorotki prowadzące na jej 
szczyt. Niebawem będzie na nim urządzony 
taras widokowy. Najbardziej zagrożonym 
zniszczeniem fragmentem Tenczyna jest w tej 
chwili baszta Tęczyńska. O środki na jej 
zabezpieczenie Gmina Krzeszowice będzie 
występowała do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  w najbliższym wniosku.

Obchody Święta Niepodległości w Nielepicach
Mieszkańcy, którzy przyszli do nielepickiej świetlicy, aby wspólnie świę-
tować 101 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości mieli 
okazję zobaczyć piękne patriotyczne przedstawienie przygotowane 
przez uczniów miejscowej szkoły.
Po zakończonej uroczystości 
ręce same składały się do braw. 
Przedstawienie przygoto-
wywały: Pani Urszula Łuczkoś 
Zdziech, Pani Alicja Miłek, 
Pani Aneta Krzysztof oraz 
Pani Renata Srokosz. Oprawę 
muzyczną przygotował Pan Ma-
teusz Dudek.

 v Tekst i zdjęcia: 
Stanisław Dam  

Sołtys Nielepic,  
Radny Gminy Zabierzów
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Śpiewanie bez Granic – patriotyczny wymiar międzynarodowych integracji 
wokalnych – czyli jak dzieła polskich kompozytorów dotarły do Norwegii

VIVA POLONIA ! - czyli hasło przewodnie towarzyszące jesiennym koncertom międzynarodowego zespołu wokalnego, nabrało tym razem 
szczególnego wymiaru. Jeszcze niedawno mogliśmy wsłuchiwać się w dźwięki najpiękniejszych arii operowych i chóralnych kompozy-
torów z całego świata podczas lipcowych koncertów Międzynarodowych Warsztatów Integracji Wokalnej. Jesień, tj. czas pomiędzy 11. 
października a 12. listopada 2019 r. okazał się czasem szczególnym dla zespołu Śpiewania bez Granic. 
W dość nietypowym składzie, bo międzynarodowym – mogliśmy wspólnie 
uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, poprzez 
koncerty w Małopolsce i Norwegii. Koncerty niezwykłe, bo wraz z mię-
dzynarodowym zespołem wokalnym Sang over Grenser wystąpili nie-
zwykli soliści światowych scen operowych: Dorota Dobrolińska-Struck, 
Julia Iwaszkiewicz, Joanna Petryka-Wawrowska, Katarzyna Kucharska, 
Oksana Myronchuk, Monika Biederman-Pers, Michalina Mikłosz, Mi-
randa Exner, Milena Sołtys-Walosik, Tomasz Wnuk, Magnar Tron-
smoen oraz Krzysztof Aureliusz Łuczyński – artysta Den Norske Opera 
og Ballett w Oslo, założyciel i inicjator projektu Śpiewanie bez Granic, 
Tenczynianin obecnie przebywający w Norwegii i tam dążący do rozpo-
wszechniania, i promowania polskiej kultury, a nade wszystko integracji 
poprzez muzykę, której uniwersalny wymiar nadaje projektowi niezwy-
kłości i pozwala na współpracę zespołu ludzi w różnym wieku, śpiewaków 
operowych z osobami nieśpiewającymi na co dzień profesjonalnie i ludzi 
z różnych krajów świata, reprezentujących różne kultury, i mówiących 
w różnych językach… 
Koncerty odbywały się zarówno w kościołach jak i innych szczególnych 
dla muzyki miejscach takich jak Den Norske Opera w Oslo czy Me-
nighet Salen przy st. Olav Kirke - również w stolicy Norwegii. Mimo, że 
warunki pogodowe nie pozwoliły tym razem na wspólny śpiew na dachu 
opery, zespół wraz z zebraną Polonią uczcił 11. listopada w operowym 
foyer, wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski, Gaude Mater Polonia, jak 
również utworu jednoczącego – czyli Giuseppe Verdiego – chór Va’ Pen-
siero! z opery Nabucco. Koncerty odbyły się nie tylko w Oslo ale i w nor-
weskim Stabekk Kirke i Lillestrøm Kirke. Ponadto, cały cykl koncertów 
został zainaugurowany w stolicy Małopolski – Krakowie i jego pięknej 
Bazylice św. Floriana. 
Dzieł polskich kompozytorów mogliśmy posłuchać także w Klasztorze 
Ojców Bernardynów w Alwerni, Kościele w Rudawie, a także Klasztorze 
w Wieliczce oraz w: Grønland Kirke, St. Olav Kirke w Oslo i Oslo Dom-
kirke Krypten. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów, 
jak również władz. Projekt został objęty patronatem honorowym Repu-
blikken Polens Ambassade w Oslo, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego a także Burmistrza Gminy Alwernia.
Za wsparcie szczególnie dziękujemy również: Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego, Władzom Powiatu Krakowskiego, Przemysławowi Stan-
kiewiczowi z Sunndal Bilutleie AS oraz naszym patronom medialnym. 
Co niezwykle ważne, wydarzenia pozwoliły na uczczenie naszej rocznicy 
odzyskania niepodległości, jak również 200. rocznicy urodzin Stanisława 

Moniuszki – wielkiego polskiego kompozytora, autora: oper, mszy czy 
pieśni takich jak słynna „Prząśniczka” i „Kozak”. Wśród utworów Mo-
niuszki które mogliśmy usłyszeć było również „Kyrie” z Mszy Es- dur 
czy aria Miecznika z opery Straszny Dwór. Nie zabrakło również pieśni 
patriotycznych takich jak „Gaude Mater Polonia”, „Piechota”, „Maki” 
i „O mój rozmarynie”. 
Polskim akcentem były również dzieła Fryderyka Chopina, Mieczysława 
Karłowicza, Artura Oppmana czy Jana Ignacego Paderewskiego. Nie-
zwykłego wymiaru nadawał fakt, że polskie pieśni były śpiewane przez 
ludzi z różnych krajów w naszym ojczystym języku, ale ponadto, zespół 
wspólnie wykonał również utwory w języku norweskim tj. Edvarda Griega 
– Våren oraz w niezwykłych wykonaniach solistów – Doroty Dobroliń-
skiej -Struck - „Jeg Elsker Deg”, Magnara Tronsmoen - „Langs ei å”, czy 
słynne „Solveig's Song” zaśpiewana przez Julię Iwaszkiewicz. 
Norweski akcent nie zaistniał bez powodu, a pełnił bardzo ważną rolę po-
średniczącą i łączącą te dwie kultury. Viva Polonia to dzieło stowarzyszenia 
Polsk-Norsk Kulturforening SAMHOLD funkcjonującego w Norwegii 
i skupiającego mieszkającą tam Polonię i Norwegów, oraz polskiego Sto-
warzyszenie Scena Kultury Wokalnej „Śpiewanie bez Granic”. Dodat-
kowym szczególnym elementem była 100. rocznica nawiązania stosunków 
dyplomatycznych Polski i Norwegii. 

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA  
UCZESTNIKAMI AKCJI MEN „SZKOŁA DO HYMNU”

To był piękny, narodowy dzień w przedszkolu. Punktualnie o 11.11 Wszystkie przedszkolaki 
wraz z nauczycielami i pracownikami przedszkola zaśpiewały cztery zwrotki mazurka dą-
browskiego. W ten sposób uczciliśmy święto odzyskania przez polskę niepodległości.

Na tę okoliczność przygotowano chorągiewki 
i kotyliony. Potem odbył się koncert pio-
senek patriotycznych. Wśród nich uczestnicy 
Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
w Woli Filipowskiej oraz Laureatka – 4-letnia 
Marysia Woźnica przygotowana pod kie-
runkiem nauczycielki Anny Kubin.
Dziękujemy rodzicom za ubranie dzieci 
w stroje w barwy narodowe. To był praw-
dziwy pokaz Patriotyzmu całej społeczności 
przedszkolnej.

 v Przedszkole Samorządowe  
w Tenczynku

Dziewczyna z perłą, wg Jana 
Vermeera. Projekt artystyczny 

Fotoklubu Krzeszowickiego
Pastisz obrazu Jana Vermeera Dziewczyna 
z perłą wykonany przez członków Fotoklubu 
Krzeszowickiego. Fotografia wydrukowana na 
płótnie malarskim, przyozdobiona w złoconą 
ramę. Oryginalne dzieło holenderskiego ma-
larza można podziwiać w Królewskiej Galerii 
Malarstwa Mauritshuis w Hadze.
W projekcie wzięli udział: fo-
tograf: Wojtek Dworaczek, 
modelka: Wiktoria Karnia, 
kostium: Anna Szostak, przy-
gotowanie do druku: Małgo-
rzata Grończak, charaktery-
zacja: Anna Dijuk, wydruk na 
płótnie: Artur Zych, Studio 
906, oprawa: Zofia Grzesiak, 
Studio DD, kierownik pro-
jektu: Kamil Kłeczek.

Pa s t i s z  obr a z u  D z ie w-
czyna z perłą można oglądać 
w Galerii Pałacu Vauxhall 
w Krzeszowicach.

 v Tekst: Małgorzata Grończak 
www.ckiskrzeszowice.pl

Śpiewasz? Podoba Ci się nasza inicjatywa?  
A może chciałbyś nas wesprzeć? Zapraszamy do kontaktu mailowego  

na adres : spiewaniebezgranic@gmail.com . 

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”.
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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

KĄCIK KULINARNY

MARCHEWKA KARMELIZOWANA  
Z CZOSNKIEM
Znacie to uczucie, gdy mają przyjść goście, a Wy szukacie 
w głowie pomysłu, co by tu zrobić do jedzenia? Bo Ileż można jeść sałatki, 
wciąż te same, bo te najbardziej lubimy. Czasem trzeba coś nowego zrobić, 
spróbować, przekonać się czy innym też to smakuje! Taką marchewkę 
jadłam kilka lat temu i teraz sobie o niej przypomniałam. 
Czy smakowała gościom jako 
dodatek do innych dań? Tak, 
dorabiałam kolejną porcję 
w czasie imprezy. Przede 
wszystkim tą marchewkę robi 
się szybciutko, prosto, a smak 
naprawdę jest pyszny.  
Marchewka karmelizowana 
z czosnkiem
• 5 marchewek większych
• 6 ząbków czosnku  

(przeciśniętych  
przez praskę)

• 2 łyżki oliwy  
+ 2 łyżki masła

• 1 duża łyżka miodu
• świeżo mielony pieprz
• sól
Marchewkę my jemy do-
kładnie, kroimy w kawałki. 
U mnie kawałki pod kątem, 
takie bardziej podłużne. Na 
patelni rozgrzewamy oliwę 
oraz masło, wrzucamy mar-
chewkę i mieszamy, do-
dajemy czosnek. Dodajemy 0,5 
szklanki wody, przykrywamy 
pokrywką i zostawiamy do 
momentu aż marchewk i 
zmiękną. Może się okazać, że 
marchewka potrzebuje więcej 
płynu, wtedy dolewamy wody. 

Na sam koniec dodajemy 
miód, mieszamy i doprawiamy 
pieprzem i odrobiną soli. Po-
nieważ dusimy marchewkę 
w płynie, może się okazać, że 
będzie go trzeba odparować, 
wtedy zdejmij pokry wkę 

i pogotuj marchewkę jeszcze 
chwilę, uważaj żeby się nie 
przypaliła.
Podsumowując - jest to prosty 
przepis na pyszny dodatek do 
obiadu czy innych dań.
Smacznego!

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

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

PERFUMY ECLAT STYLE 

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.

Eclat Style to pierwsze w Oriflame ponad-
czasowe, najwyższej jakości perfumy dla 
mężczyzn. Odkryj Zapach zbudowany 
wokół jednego z najbardziej ekskluzywnych 
i kultowych składników perfumerii - akordu 
De Laire. Stworzony przez mistrzynie 
perfumiarstwa Emilie Coppermann i Alienor 
Massenet, które skomponowały mocny, 
szlachetny zapach skóry z cennymi nutami 
kwiatu irysa, tworząc wyjątkowy akord De 
Laire Sellier. Zapraszamy do naszych biur po 
próbki zapachu :)

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

RABAT MIKOŁAJKOWY -10 %
NA WSZYSTKIE PRODUKTY ORIFLAME!

DARIA - 8 KG MNIEJ W 2 MIESIĄCE 
DZIĘKI KURACJI NATURHOUSE

• Jak rozpoczęła się Pani przygoda 
z gabinetem dietetycznym NaturHouse? 

Daria: Moja przygoda z NaturHouse rozpoczęła 
się  poprzez konkurs na Facebook’u, w którym 
wygrałam trzytygodniową kurację.

• Kiedy zauważyła Pani pierwsze efekty? 

Zauważyłam  je już po 2 tygodniach.

• Jak ocenia Pani łatwość posiłków  
w otrzymywanych dietach? 

Posiłki, które przygotowywałam na diecie 
składały się z łatwo dostępnych produktów,  
były proste w przygotowaniu i bardzo smaczne.

• Co podobało się Pani najbardziej w czasie 
kuracji z NaturHouse? 

W kuracji z NaturHouse najbardziej podobały 
mi się zdrowe nawyki żywieniowe, których na-
uczyła mnie pani Natalia oraz cotygodniowe 
wizyty kontrolne, które motywowały mnie do 
pracy nad wyznaczonymi celami.

• Jak zmieniło się Pani życie po kuracji? 

Moje życie po kuracji z NH jest lżejsze:) Mam 
lepsze samopoczucie, nie odczuwam tak szybko  
zmęczenia oraz z przyjemnością jeżdżę na zakupy, 
bo mierzę spodnie o 2 rozmiary mniejsze :)

• Jak ocenia Pani współpracę z dietetykiem? 

Pani dietetyk Natalia wykazuje ogromną wiedzę 
na temat swojej pracy. Dawała mi porady, które 

sprawiały, że z każdej wizyty wychodziłam za-
dowolona i przyjeżdżałam z myślą, że 

dzięki niej moja waga znowu będzie niższa.

• Komu poleciła by Pani NaturHouse? 

Tak jak i w moim przypadku kurację w NH pole-
ciłabym kobietom, które po ciąży mają trudności 
ze zrzuceniem zbędnych kg.

Pierwsza konsultacja z dietetykiem Naturhouse jest bezpłatna! 
Umów się już dziś i pamiętaj - choroby tarczycy, cukrzyca, insulinooporność  

- NIE uniemożliwiają odchudzania - zacznij działać, a z naszą pomocą osiągniesz cel!

NaturHouse LIBIĄŻ 
ul. Oświęcimska b/n (obok stacji Lotos)
tel.: 570 057 201

NaturHouse CHRZANÓW 
ul. kard. Wyszyńskiego 17a 
tel.: 570 056 225
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Niezwykły prezent na Święta  
dla Twojego dziecka!

LIST DO RENIFERA • ZAMÓW JUŻ DZIŚ
www.listdorenifera.pl

Co wyśle Renifer?
Do wszystkich, którzy dokonali darowizny na rzecz Fundacji 
Centaurus, ratującej zwierzęta, wyślemy przesyłkę, która za-
wierać będzie kolorową i elegancką kopertę adresowaną do 
dziecka z ręcznie napisanym listem od Świętego Mikołaja.

Jak zamówić list?
Aby otrzymać list, dokonaj darowizny w wysokości 20 zł z tytułem:  

List od Mikołaja/imię Twojego dziecka/numer wzoru listu 
na konto 54 1020 5226 0000 6602 0382 1873

Święty Mikołaj napisze do Twojego dziecka list  
i wyśle go na adres widniejący przy przelewie.

Wzory listów możecie zobaczyć na naszej reniferowej stronie  
www.listdorenifera.pl

Możecie także za jej pośrednictwem dokonać darowizny  
i zamówić wybrany przez siebie list.

Zapraszamy serdecznie - www.centaurus.org.pl

Klaudynka potrzebuje Twojej pomocy!
Gdy handlarz otwiera drzwi ciemnej komórki i siłą wyciąga 
z niej karą klacz, idący z tyłu maleńki źrebak - Klaudynka 
dzielnie drepcze za swoją mamą. Rozgląda się ukradkiem, 
strzyże drobnymi uszkami i po chwili wtula ciepłe, miękkie, 
źrebięce chrapki w maminą szyję - bo mamina szyja od tego 
właśnie jest, by w razie potrzeby schować się w niej przed 
złymi ludźmi i strasznym światem.
Handlarz oprowadza oba konie 
po podwórku i po chwili zaczyna 
snuć opowieść. Klaudynkę i jej 
mamę kupił w ubiegłym tygodniu. 
Klacz zna od lat, bo wielokrotnie 
wywoził na mięso jej źrebaki. 
Klaudynka to jej ostatnie dziecko. 
Właściciel uznał, że klacz robi się 
coraz starsza, więc nie będzie jej 
już dłużej trzymał. Nie zrobił 
zapasów siana ani słomy. Pokrył 
ją najcięższym ogierem, jakiego 
znalazł w okolicy, a gdy maluszek 
pojawił się na świecie i trochę 
podrósł, sprzedał tym razem 
komplet na rzeź.
Za maleńką Klaudynką i jej mamą 
z hukiem zatrzaskują się drzwi 
komórki. Znikają marzenia o zie-
lonych pastwiskach, o swobodzie, 
o długim i dobrym życiu. Koń jest 
w Polsce zwierzęciem rzeźnym, 
więc biznes się kręci. Jadą na hak 
te stare, spracowane. Jadą młode. 
Jadą matki ze swoimi dziećmi. 
Nie ma dla nikogo litości. Liczy 
się racjonalne gospodarowanie 
i gotówka w kieszeni.
Długo negocjujemy z han-
dlarzem, finalnie dajemy zadatek 
i je zabieramy.
I błagamy Was o pomoc. O ra-
tunek dla nich. Jeszcze zdążymy 
odmienić los Klaudynki i jej 
mamy. Musimy jednak dopłacić 
8800 zł do 25 listopada, by obie 
żyły.  Prosimy w imieniu Klau-
dynki i jej mamy, pomóżcie...

Możesz pomóc wysyłając SMS o treści KLAUDYNKA  
pod numer 7412 i pobierając tapetę (koszt 4.92 z VAT) 

lub  
dokonać darowizny z imieniem "Klaudynka"  

na konto Fundacji Centaurus:  
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Więcej na:  
www.centaurus.org.pl

 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
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Szachowe rozgrywki  
w szkole mnikowskiej

24 października w szkole podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mni-
kowie odbył się turniej szachowy, w którym udział wzięli uczniowie i uczennice 
w wieku od 9 do 13 roku życia. W zaciętych pojedynkach na szachownicy udział 
brało 12 par młodych graczy zaś turniej miał 5 etapów, dzięki czemu każdy grał 
z każdym. Frekwencja była bardzo zadowalająca, bo oznacza, że co czwarty 
uczeń szkoły podstawowej w Mnikowie pasjonuje się grą w szachy.

Koordynatorem i sędzią całego 
turnieju był pan Janusz Jaku-
baszek z Referatu Kultury, 
Promocji i Sportu Urzędu 
Gminy Liszki, który nadzo-
rował, aby cały turniej od-
bywał się zgodnie z zasadami 
profesjonalnego kodeksu sza-
chowego. Zwycięzcami tur-
nieju byli ex aequo: Dawid 
Baster i  Ty tus K łosińsk i . 
Trzecie miejsce zajął Dawid 
Marusiński.
Rozgrywki miały wartość nie 
tylko rozrywkową, ale przede 
wszystk im pedagog iczną , 
bo jak mówił sam słynny ar-
cymistrz Garri Kasparow - 
szachy to narzędzie, które po-
prawia umiejętność nabywania 
wiedzy przez dzieci.

 v www.liszki.pl

Najlepsi w kraju!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Wielka Wieś 
została zwycięzcą ogólnopolskiego Rankingu Samorządów Rzecz-
pospolitej 2019 w kategorii gminy wiejskie. Od lat plasowaliśmy się 
w czołówce jednak po raz pierwszy Kapituła przyznała nam to naj-
wyższe wyróżnienie!
To wielki sukces dla naszej 
Gminy i jej mieszkańców, 
bo idea zrównoważ onego 
rozwoju zawsze musi opierać 
się na współpracy, słuchaniu 
głosu mieszkańców i reali-
zacji działań potrzebnych ale 
również oczekiwanych spo-
łecznie !
Finał XV edycji rankingu odbył 
się w Warszawie, w Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin.
Wyróżnienia przyznawane są 
w trzech kategoriach: miasta 
na prawach powiatu, gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie. W zestawieniu 
Rzeczpospolitej nasza Gmina 
uzyskała bardzo dobre wyniki 
we wszystkich obszarach oceny.
Obok nas na najwyższe wyróż-
nienia w pozostałych katego-
riach przypadły Morawicy i So-
potowi – Gratulujemy!
Ranking Samorządów Rzecz-
pospol itej ocenia pol it ykę 
rozwoju prowadzoną przez 
władze polskich miast i gmin. 
Przy tworzeniu zestawienia 
brane są pod uwagę twarde 
dane finansowe a także inne, 
ogólnodostępne informacje, 
oraz wyniki internetowych 
ankiet na które odpowiadają sa-
morządy. Stawiane w ankietach 
pytania dotyczą działań, które 
mają wpływ na trwały i zrów-
noważonym rozwój wspólnot 

lokalnych. Kluczowe kategorie 
brane pod uwagę przez kapitułę 
to trwałość ekonomiczno-
-f inansowa, trwałość środo-
wiskowa, trwałość społeczna 
i jakość zarządzania.

Szczegóły rankingu: https://
r e g i o n y . r p . p l / r a n k i n g -
samorzadow-2019-gminy-
miejskie-miejsko-wiejskie

 v www.wielka-wies.pl

Narodowe Święto Niepodległości w Racławicach
Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia świętowano niezwykle uroczyście. Zanim 
jeszcze nadszedł 11 listopada, odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej w Racławicach, a także organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury konkurs recytatorski zaś w szkołach odbywały się okolicznościowe apele i marsze.
Oficjalne gminne uroczystości odbyły się w tym roku w Racławicach 
– rozpoczęło je złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie por. 
Bolesława Kozuba – pochodzącego z Racławic żołnierza, który wraz 
z 1. Dywizją Pancerną generała Maczka przeszedł cały szlak bojowy. 
Modlitwie przy grobie przewodniczył ks. Proboszcz Jacek Miodek. 
Wieńce i znicze złożyli przedstawiciele władz gminy, sołectwa, or-
ganizacji społecznych oraz mieszkańcy.
O godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Racławicach odprawiona 
została Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Jacek 
Miodek. Homilię wygłosił ks. Profesor Józef Pyrek, którego świa-
dectwo dotyczące tragicznej historii Polski, zwłaszcza agresji Niemiec 
i ZSRR na Rzeczpospolitą w 1939 roku było niezwykle przejmujące. 
We Mszy Świętej wzięły udział poczty sztandarowe jednostek OSP 
z terenu Gminy, a także ze Szkoły Podstawowej w Racławicach, jak 
również górniczy poczet sztandarowy. Oprawę muzyczną liturgii 
zapewniła Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic.
Zwieńczeniem obchodów był „Wieczór dla Niepodległej” w Wiejskim 
Domu Kultury w Racławicach – zgromadzeni mogli wysłuchać 
krótkich wykładów historycznych p. Kazimierza Tomczyka oraz 
prezentacji p. Konrada Kuliga z olkuskiego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej prezentującego uzbrojenie i umundurowanie polskich żoł-
nierzy z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny 
światowej.
Mieszkańcy Gminy, którzy wypełnili salę do ostatniego miejsca, z en-
tuzjazmem przyjęli występ grupy teatralnej „Ale Heca!” ze Szkoły 
Podstawowej w Racławicach. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl 
„Róża Polska” wg scenariusza p. Adama Szafrańca wyreżyserowany 
przez p. Agatę Skotniczną – dyrektor Szkoły Podstawowej w Racła-
wicach. Przedstawienie, inspirowane motywami „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, zostało nagrodzone owacją na stojąco.
W części artystycznej swoje talenty zaprezentowała również mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w Czubrowicach, a także laureatka III 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Ostatnim akcentem wspólnego świętowania było śpiewanie pieśni 
patriotycznych przy akompaniamencie p. Mariusza Mazura – in-
struktora muzycznego z Gminnego Ośrodka Kultury oraz prezesa 
Stowarzyszenia Mazureczek.
Warto wspomnieć, że w „Wieczorze dla Niepodległej” wzięli też 
udział wyjątkowi goście, wśród których na wyróżnienie zasługuje 

pan Roman Wadowski, żołnierz Armii Krajowej pochodzący 
z Racławic.
Zanim przystąpiono do wspólnego śpiewu, głos zabrał Wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia p. Tomasz Gwizdała, który w swoim wy-
stąpieniu podkreślił znaczenie współczesnego patriotyzmu, który 
wyraża się codzienną pracą dla dobra wspólnego. Następnie prze-
mawiał p. Tadeusz Nabagło, członek zarządu powiatu krakowskiego, 
który przypomniał postać por. Bolesława Kozuba, jako wzoru od-
dania Ojczyźnie.
Świętowanie trwało do późna: przy śpiewie pieśni patriotycznych 
i poczęstunku przygotowanym przez Klub Seniora z Racławic kon-
tynuowano rozmowy i wspomnienia, wspólnie ciesząc się z odzy-
skania przez Polskę przed 101 laty upragnionej niepodległości. 
Przez cały czas trwania „Wieczoru dla Niepodległej” otwarta dla 
zainteresowanych była ekspozycja archiwaliów oraz przedmiotów 
skompletowanych przez członków Stowarzyszenia „GEO-HIS”, 
wśród eksponatów znalazły się zabytkowe przedmioty życia co-
dziennego, carskie dokumenty, a także księgi liturgiczne, a nawet 
elementy uzbrojenia. Całości dopełniała prezentacja wykorzysty-
wanych przez członków Stowarzyszenia do poszukiwań wykry-
waczy metalu. Wystrój sali tematycznie związany z uroczystościami 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Racławic, jednocześnie 
prezentując własną twórczość ludową.
Na szczególne podziękowania zasługują organizatorzy obchodów: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „GEO-
-HIS”, Szkoła Podstawowa w Racławicach, Gmina Jerzmanowice-
-Przeginia, Gminny Ośrodek Kultury, Parafia Narodzenia NMP 
w Racławicach, Sołtys i rada sołecka z Racławic, Klub Seniora 
z Racławic, Koło Gospodyń Wiejskich z Racławic, OSP Racławice, 
Komitet Inicjatyw Społecznych. Wydarzenie wsparł finansowo 
Powiat Krakowski.
Niezwykle cieszy fakt, że obchody Święta Niepodległości łączą 
wszystkie środowiska i organizacje – wszak Polska jest naszym 
wspólnym dobrem.

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl
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Atak  na  wzgórze  na  Jurze
Ostatni okres upłynął nam pod znakiem częstych awarii i napraw, ale miejmy nadzieję że to już 
za nami i wrócimy do regularnych wyjazdów. Tak już jest, offroad jest nieprzewidywalny i nawet 
pancerny Patrol który zawsze ratuje wszystkich z opresji potrafi się zepsuć.
Już w najbliższą niedzielę 24.11.2019 organizujemy 
„Atak na wzgórze na Jurze”. Bawimy się nieco inaczej 
niż zazwyczaj, gdyż robimy imprezę w formie pikniku 
połączonego ze sprzątaniem zaprzyjaźnionego lasu 
i równocześnie zbiórką na leczenie Oliwiera. Mamy na-
dzieję, że uczestnicy dopiszą i wszystkie plany uda się 
zrealizować. Ciekawe czy wzgórze okaże się trudnym 
wyzwaniem dla uczestników, czy też szybko dojdzie 
do spotkani na wierzchołku. Z pewnością przeczytacie 
o tym za miesiąc. 
Co dalej? W grudniu na pewno jeden a jak damy radę to 
dwa klasyczne już wyjazdy po naszych regularnie mo-
dyfikowanych i poprawianych trasach. Tylko od pogody 
zależy czy będzie to klimat jesienny czy zimowy. Trzeba 
przyznać, że gorące lato i złota jesień tego roku wyjąt-
kowo mocno osuszyły naszą okolicę, zatem teraz gdy 
w końcu błota jest pod dostatkiem trzeba się wysza-
leć. Będziemy fotografować i zdawać relację. Następnie 
zima, ubiegły rok pokazał że to też świetny czas na za-
bawę, a śnieg i temperatura potrafią całkowicie odmie-
nić znane na wylot trasy.

Zapraszamy więc do uczestnictwa   
w wyjazdach i śledzenia relacji na  

https://www.facebook.com/16kiloblota/
Do zobaczenie w błocie!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Piątka wybranych – internauci wytypowali Fasady 
Roku 2019. Wśród nich dom jednorodzinny z Więckowic
31 października br. zakończyło się głosowanie online w ramach plebiscytu na Fasadę Roku 2019. Białystok, Łódź, 
Więckowice spod Krakowa i Wrocław – to tam znajdują się realizacje, które uzyskały „Wyróżnienie Internautów”. 
Przed wami elewacje wyłonione w kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, 
budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek historyczny po renowacji. 
Konkurs Fasada Roku 2019 wystartował 1 
kwietnia br. pod Honorowym Patronatem 
Fundacji Twórców Architektury (FTA). Jego 
celem niezmiennie od 12 lat jest promowanie 
dobrej architektury i docenienie architektów, 
inwestorów i wykonawców, którzy sięgając po 
odważne rozwiązania oraz wysokojakościowe 
produkty wpływają korzystnie na estetykę 
polskiego krajobrazu, podnoszą jakość życia.

226 nominacji
Na starcie tegorocznej rywalizacji zamel-
dowało się aż 226 elewacji z całej Polski. 
Wszystkie, posiadające elewacje wykończone 
w kompletnej technologii Baumit, przez którą 
rozumie się system ociepleń, system tynkowy 
z wykończeniem lub program produktów re-
nowacyjnych z wykończeniem. Rekordowa 
w historii konkursu ilość zgłoszeń z pew-
nością była dodatkowym utrudnieniem, inter-
nauci zrobili swoje i wyłonili elewacje, które 
w ich ocenie były najlepsze w 2019.

5 wyróżnionych
Głosowanie trwało od 1 maja 2019 r. do 31 
października 2019 r. Każda osoba, która 
w tym okresie odwiedziła stronę www.fa-
sadaroku.pl  miała do rozdysponowania 
w sumie 5 głosów – po jednym na każdą 
kategorię. Po sześciu miesiącach wiemy 
już, które realizacje zdobyły „Wyróżnienie 
Internautów”.
W kategorii nowych budynków jedno-
rodzinnych najwięcej głosów zebrał dom 
z Więckowic w gminie Zabierzów w po-
wiecie krakowskim, należący do Bartłomieja 
Budkowskiego. Zwycięski projekt to dzieło 
Marka Pieniądza z pracowni AI Architekci, 
którego urzeczywistnieniem zajęła się firma 
budowlana Bud-Rom Józef Stasik. 

Wśród nowych budynków wielorodzinnych 
największą przychylność społeczności inter-
netowej zyskał łódzki budynek, przy ul. Lo-
kajskiego, którego inwestorem i wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-
-Handlowe BUD-MAR L. Boguń M. Bu-
kowski Sp. j. Koncepcję architektoniczną 
opracowało natomiast Biuro Projektowe 
Rafał Lamorski.
Najlepszy budynek po termomodernizacji to 
natomiast II Liceum Społeczne, mieszczące 
się przy ul. Mickiewicza w Białymstoku. 
Inwestorem jest Powszechne Towarzystwo 
Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. ks. 
Grzegorza Piramowicza. Projekt spod ręki 
architekta Michała Magnuszewskiego, zre-
alizowało „Elek” Przedsiębiorstwo Usługowe 
Daniel Słyszewski.
Rywalizację w kategorii nowych budynków 
niemieszkalnych internauci rozstrzygnęli na 
korzyść Żłobka Miejskiego w Białymstoku, 
przy ul. Oriona. Projekt autorstwa architekta 
Andrzeja Chwalibóga – na rzecz Miasta Bia-
łystok – zrealizowała firma Remontdom s.c.
Za najlepszą renowację roku internauci uznali 
metamorfozę budynku biurowego, przy ul. 
Gajowickiej we Wrocławiu, zaprojektowaną 
na zlecenie prywatnego inwestora przez biuro 
arch_it Piotr Zybura.

Czas na profesjonalne jury
Poznaliśmy wybory internautów, przed 
nami zatem już tylko jedno rozstrzygnięcie 
– wyniki obrad jury, które wyłonią głównych 
triumfatorów konkursu. Oprócz tytułu 
Fasada Roku 2019 i finansowego bonusu 
w wysokości 10 000 zł, zwycięzcy automa-
tycznie wejdą do rywalizacji na poziomie 
międzynarodowym, w której stawką będzie 
tytuł Europejskiej Fasady Roku i jeszcze 

wyższe nagrody pieniężne. Finał trzeciej już 
edycji Baumit Life Challenge odbędzie się 14 
maja 2020 r. w hiszpańskiej Walencji.
Patronat honorowy nad 13-tą edycją kon-
kursu objęła Fundacja Twórców Architektury, 
a wśród mediów patronujących tegorocznej 
edycji konkursu znalazły się redakcje takich 
periodyków jak: „Architektura-Murator”, 
„ekspertbudowlany”, „Izolacje”, „Murator”, 
„Property Journal” „Renowacje i Zabytki”, 
„Zawód:Architekt”, a także portale 4bu-
dowlani.pl, architektura.info, chemiabu-
dowlana.info, infoarchitekta.pl, muratorplus.
pl, sztuka-architektury.pl czy w-a.pl.

NOWOCZESNE MIESZKANIE   
ok. 80 m kw w domu jednopiętrowym w zabudowie 

szeregowej, z własnym ogródkiem i dwoma miejscami 
parkingowymi, położone w Brzeziu, w gm. Zabierzów, 

wykończone wysokogatunkowymi materiałami.  
Cena: 445 TYS. PLN.                                 Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
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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

DRUGI „PIERWSZY PLAN”, 
czyli jak udekorować ścianę za kanapą? 

Kanapa to najważniejsza część salonu. Zwykle stawiamy ją pod ścianą. Jeśli chcemy dodać wnętrzu nietuzinkowego charakteru ta ostatnia stwarza ku 
temu ogromne możliwości, wręcz prosząc się o to, by ją oryginalnie udekorować. Jak to zrobić? Zobaczcie nasze propozycje z wykorzystaniem płytek 
dekoracyjnych, będących znakomitą propozycją dla tych, którzy cenią sobie design w świetnym stylu.
Ze względu na swoją funkcję, pokój dzienny wymaga aranżacji 
łączącej komfort z estetyką. Oczywiście możemy pomalować 
wszystkie ściany farbą, ale o wiele ciekawiej będzie wyglądało 
wnętrze, w którym pierwszy plan zajmie niebanalna dekoracja jednej 
ze ścian. I choć teoretycznie możemy przyozdobić każdą z nich, 
najczęściej decydujemy się by była to ściana za kanapą.   

Na dekoracyjnym podium 

Istnieje wiele sposobów na upiększenie ściany za kanapą. Największą 
furorę we wnętrzach robią naturalne materiały oraz ich imitacje. 
Kamień, cegła, beton architektoniczny to hity, które od kilku sezonów 
utrzymują się na czołowych miejscach aranżacyjnych list przebojów. Ich 
niezaprzeczalne walory dekoracyjne w połączeniu z funkcjonalnością 
sprawiają, że interior designerzy chętnie wykorzystują je w swoich pro-
jektach. – Płytki dekoracyjne są lekkie, łatwe w montażu oraz trwałe, 
a przy tym stanowią niebanalną dekorację, wnoszącą do wnętrza 
element prestiżu i kreatywności. Świetnie nadają się do zaakcen-
towania reprezentacyjnych części pomieszczeń takich jak ściana za 
kanapą. Ważne, by eksponowana powierzchnia pasowała do wystroju 
wnętrza i nie przytłaczała go. Szeroki wybór odcieni i tekstur pozwala 
na dobór płytek odpowiednich do każdego stylu aranżacyjnego – 
mówi Robert Szybiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stegu.

Dekoracyjne oblicze kamienia

Jeśli lubimy otaczać się nowoczesnym designem kamień dekoracyjny 
będzie dla nas idealną opcją. Ma bogatą fakturę i występuje w wielu 
naturalnych odcieniach, skutecznie przełamując aranżacyjną mono-
tonię. Wybór jest ogromny. Przykładowo płytki o fakturze drobno 
ciętego kamienia (np. Palermo) wprowadzą do wnętrza sporo ciepłego 
uroku, charakterystycznego dla sycylijskiej architektury. Fani jasnych 
połączeń lub właściciele niewielkiego metrażu, mogą postawić na uni-
wersalną biel. W przypadku większych pomieszczeń warto pokusić 
się o bardziej wyrazisty akcent, wybierając grafitowy model płytki. 
Biel to nie to, co nam się marzy? Alternatywą będą piaskowe 
tonacje. Nutę śródziemnomorskiego klimatu wprowadzimy do 
wnętrz, stosując na ścianie także płytki w odcieniach beżu, wiernie 
odwzorowujące fragmenty ręcznie łupanego piaskowca. Wyraźne 
przebarwienia i kolorystyka płytki Creta świetnie będą kompo-
nowały się z nowoczesnymi, jasnymi meblami i w stylizacjach 
z delikatną nutą boho.

Cegła dobra na wszystko

Ceglana ściana to jeden z najgorętszych trendów w świecie wnętrz, 
który wciąż zachwyca miłośników aranżacyjnej rzeczywistości. To 
świetny sposób na wyeksponowanie ściany za kanapą – piękna, nie-
regularna faktura przyciągnie spojrzenia i doskonale podkreśli sty-
lizację salonu. Płytki cegłopodobne idealnie wpisują się w ten deko-
ratorski nurt, a przy tym są lekkie i łatwe w montażu – szczególnie, 
jeśli zdecydujemy się na model z gotową fugą. – Im większy będzie 
kontrast między kolorem cegły a kolorem sąsiednich ścian, tym 
siła oddziaływania będzie większa – podpowiada Robert Szybiak.
Delikatna, ceglana faktura białej płytki Parma doda charakteru 
prostemu, skandynawskiemu stylowi. Idealnie komponować się 
z nią będą neutralne kolory takie jak biały, szary oraz jasny beż. 
Czerwona płytka cegłopodobna to z kolei świetna propozycja dla 
tych, którzy cenią sobie luksus i komfort. Ogromną popularnością 
cieszy się ostatnio motyw cegły rozbiórkowej. Płytki Monsanto 
z szarą fugą, idealnie ją imitujące sprawią, że salon nabierze siel-
skiego klimatu, zyska elegancję charakterystyczną dla zabytkowych 
kamienic lub surowość towarzyszącą wnętrzom industrialnym. 
Świetnie uzupełnią także nowoczesną aranżację. - Efekt będzie 
jeszcze bardziej spektakularny, jeśli cegłę uwydatnimy nastrojowym 
oświetleniem. Natomiast zestawiając ją z meblami lakierowanymi 
na wysoki połysk możemy uzyskać stylizację jak z okładki presti-
żowego magazynu.

Z loftową nutą

Jeśli są wśród nas miłośnicy współczesnych, bardziej surowych 
w swym wyglądzie rozwiązań, beton będzie tym, co idealnie 
sprawdzi się w ich salonie na ścianie za kanapą. Płytki architek-
toniczne świetnie sprawdzą się w stylizacjach loftowych, nowo-
czesnych, minimalistycznych, industrialnych czy mid-century 
modern. Wykańczając nimi ścianę możemy być pewni, że choć 
szara, z całą pewnością nie będzie od niej wiało nudą, wręcz prze-
ciwnie – aranżacja zyska na oryginalności. Możemy postawić 
na klasyczne płytki architektoniczne np. New York o gładkiej 
fakturze lub wariant mniej standardowy – np. płytkę Con-
structo, inspirowaną deską szalunkową. Struktury naturalnego 
drewna oraz nieregularna krawędź w połączeniu z surową ko-
lorystyką stworzą w pomieszczeniu niepowtarzalny klimat.  

• Płytka dekoracyjna Palermo: 62,15 zł brutto / opak. 0,62 m2
• Płytka dekoracyjna Creta: 86,35 zł brutto / 1 m2 (opak.)
• Płytka cegłopodobna Monsanto z szarą fugą:  

45,35 zł brutto / 0,42 m2 (opak.)
• Płytka cegłopodobna Parma z fugą w kolorze płytki:  

40,52 zł brutto / 0,5 m2 (opak.)
• Płytka architektoniczna New York:  

51,84 zł brutto / 0,48 m2 (opak.)
• Płytka architektoniczna Constructo:  

36,70 zł brutto / 0,38 m2 (opak.) 
 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 80 m kw. plus ogródek w Brzeziu, gm. Zabierzów. Cena: 445 tys. PLN.
2. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
3. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
4. Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
5. Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
6. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
7. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
8. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
9. Dom 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
10. Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
11. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
12. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
13. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Nowa cena: 380 tys. PLN.
14. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
15. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
16. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
17. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
18. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
19. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

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

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

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

40. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
42. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość 

zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz 
dodatkowymi 3 a działki.

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

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

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

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

Cena: 185 tys. PLN.

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

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

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

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
72. 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. 
73. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
74. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
75. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW

80. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób. 
Cena: 800 zł/m-c.

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

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
83. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
84. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
85. 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
„PROCEDER” PREMIERA 

• 20.11 godz. 17.15, 20.15 • 21.11 kino nieczynne • 22.11 - 28.11 godz. 20.30 • 
czas: 137 min.; prod.  Polska – 15 lat; reżyseria: Michał Węgrzyn; gatunek: biograficzny 

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)

„KRAINA LODU II” PREMIERA 
• 22.11 - 28.11 godz. 15.30- 3D dubbing, 18.00- 2D dubbing • 29.11 kino nieczynne • 

• 30.11 - 4.12 godz. 15.30- 3D dubbing, 18.00- 2D dubbing • 5.12 kino nieczynne •  
• 6.12 godz. 9.00 2D dubbing, 11.15 2D dubbing (po południu kino nieczynne) • 

• 7.12 godz. 10.00 2D dubbing (po południu kino nieczynne) • 
•  8.12 godz. 10.00, 12.30, 15.30, 18.00 - 2D dubbing • 9.12 - 11.12 godz. 15.30, 18.00 2D dubbing • 

czas: 110 min.; prod. USA – b/o; reżyseria: Joachim Rønning; gatunek: 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.

„BOŻE CIAŁO” 
• 30.11 – 4.12.2019 r. godz. 20.30 • 

czas: 120 min.; prod.  Polska – 15 lat; reżyseria: Jan Komasa; gatunek: obyczajowy 
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)

KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„1800 GRAMÓW”   

• 19.11, 20.11, 21.11 - 17:00, 19:30 • 22.11 - 17:00  
• 23.11 - 20:00 • 26.11 - 19:00 • 28.11 - 16:00 • 

czas trwania: 100 min., dramat obyczajowy, Polska; Cena biletów - 16 zł i 14 zł

„BARANEK SHAUN FILM. FARMAGEDDON”  (dubb pl)   
• 13.12, 17.12 - 17:00 • 14.12 - 15:00, 17:00 • 

czas trwania: 86 min., animowany, W.Brytania;  Cena biletów - 16 zł i 14 zł

„BOŻE CIAŁO”   
• 22.11 - 19:30 • 26.11 - 16:30 • 28.11 - 18:30 • 

czas trwania: 86 min., animowany, W.Brytania; Cena biletów - 16 zł i 14 zł

„DOKTOR SEN”  (napisy pl) 
• 29.11, 30.11, 03.12, 04.12, 05.12 - 20:00 • 

czas trwania: 155 min., horror, USA; Cena biletów - 16 zł i 14 zł

„GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE”   
• 18.12 - 19:00 • 19.12, 21.12 - 2D dubb 16:00, 2D napisy 19:00 •  

• 20.12 - 3D dubb 16:00, 2D napisy 19:00 • 
czas trwania: 150 min., sf/przyg., USA; Cena biletów - 16 zł i 14 zł - 2D, 22 zł i 19 zł - 3D

„JAK POŚLUBIĆ MILIONERA?”   
• 06.12, 07.12, 08.12, 10.12, 11.12, 12.12 - 20:00 • 13.12, 14.12, 17.12 - 20:00 • 

czas trwania: 118 min., komedia rom., Polska; Cena biletów - 16 zł i 14 zł

„KRAINA LODU 2”  (dubb pl) 
• 29.11, 03.12, 06.12, 08.12, 11.12   - 2D 16:00, 2D 18:00 • 

• 30.11, 05.12, 07.12, 12.12 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 04.12, 10.12 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 
czas trwania: 103 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł - 2D, 22 zł i 19 zł - 3D

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

32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 
tel. 696 595 118, 796 351 499

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

"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.

LEPEK
Do pokochania od zaraz! Radosny, serdecznie nastawiony do ludzi i innych psów. Przytulas nie z tej 
ziemi. Za człowiekiem poszedłby dosłownie w ogień, a uroku osobistego też mu nie brakuje. Lepek 
ma około 3 lata, waży 9 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).  Tel. 783553197.

ADA
Takie cudo uniknęło schroniska molochu przyjeżdżając do nas do Łętkowic. Miła, radosna, pełna 
młodzieńczej energii, z ogromnym apetytem na życie. Nie ma problemów w kontaktach z innymi 
psami. Reakcji na koty nie znamy. Ada ma około 7 miesięcy, w tej chwili waży 20 kg, jest zaszcze-
piona i zachipowana. Obowiązek sterylizacji będzie spoczywał na osobie adoptującej. Czeka na 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197

FRYZIA
Ślicznotka prawda? Łagodna, delikatna, ale energii tez jej nie brakuje. Serdeczna i kontaktowa do 
innych psów. W obcych sytuacjach traci jeszcze pewność siebie, ale szybko się przekonuje. Fryzia 
ma około 8 miesięcy, waży 12 kg, jest przygotowana do adopcji. Czeka na dom w naszym funda-
cyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

BAGIETKA
Przedstawiamy Bagietkę - miłą, grzeczną, choć dość energiczną sunię, która trafiła pod naszą 
opiekę. Suczka ma około 4-5 lat, jest zadbana, ale ma nadwagę. Bagietka waży około 45 kg, po-
winna około 7-8 kg mniej. To wspaniała, super miła, wesoła i pogodna suczka. Jest bardzo wpa-
trzona w opiekunów. Na spacerach, szczególnie na początku troszkę się ekscytuje, ale po chwili 
pięknie idzie przy nodze. Wzrok Bagusi jest cały czas skierowany na człowieka, suczka szybko re-
aguje na polecenia. Bagietka bardzo potrzebuje ruchu, zabawy, spacerów. Za poświęcony czas na 
pewno odwdzięczy się ogromną psią miłością. Bardzo prosimy o dobry dom dla Bagusi.

JUDYŚ
Przedstawiamy Judyma - niezwykle zaniedbanego pieska, który trafił do naszego schroniska. 
Gdy przyjechał do nas był w niesamowicie złej kondycji, nie chodził, trzeba było go nosić. Miał 
spore kłopoty z poruszaniem się, liczne wyłysienia na ciele, otarcia łap i przetarcia na guzach bio-
drowych. Z całą pewnością miał fatalne życie, nie miał spacerów i człowieka, który by go przytulił. 
Wiódł raczej samotne życie, egzystował na podwórku/przy stodole..., a Judyś jest pieskiem, który 
uwielbia przytulanie i bliskość z opiekunami. Psiak przechodzi intensywne leczenie. Z wysokiej 
mocznicy i wyników znacznie przekraczających skalę, po ponad dwóch tygodniach leczenia, Judyś 
ma wyniki bliskie normy. Psiak otrzymuje karmę typu renal i z dużym prawdopodobieństwem pozo-
stanie już na tym pokarmie do końca swych dni. Pomalutku odzyskuje właściwą masę ciała - waży 
27 kg, powinien około 32 kg. Judyś ma na pewno kilkanaście lat, ale jest całkiem świadomy, kon-
taktowy. "Pędzi" do człowieka, bardzo tęskni za przytulaniem i głaskaniem. Psiak potrafi chodzić 
na smyczy, cieszy się ze spacerów. Czynności fizjologiczne chętnie załatwia na przechadzkach. To 
mały, bardzo miziasty psiak, który niesamowicie potrzebuje domu, ale takiego prawdziwego - nie 
takiego, w jakim dotychczas egzystował... Psiak jest dzielny i grzeczny. Może i niespecjalnie lubi 
kroplówki, ale cierpliwie znosi zabiegi weterynaryjne. Na pewno nigdy wcześniej nikt o niego nie 
dbał i do tego typu zabiegów nie był przyzwyczajony. W boksie spokojnie drepcze, jest cichym 
zwierzakiem, nikomu nie dokucza, jest bardzo łagodny. Prosimy o dom dla Judyma. Mamy świa-
domość, że nie pozostało mu dużo czasu, ale może ktoś zlituje się nad tym biedakiem i da mu dom, 
którego nigdy nie miał? Bardzo prosimy o tą szansę...

KOTKA METEORKA
Przedstawiamy Meteorkę - prześliczną szylkretową kotkę, która trafiła pod naszą opiekę. Kicia po-
czątkowo była nieco ostrożna w kontakcie, ale zawsze bardzo przyjazna. To miła, delikatna, nie-
wielka kicia. Meteorka jest młoda, ma około 1 roku, jest ogólnie zdrowa. Mruczy na widok opie-
kunów, chętnie przebywa na kolanach. Kicia waży niespełna 3 kg, to jej właściwa masa ciała. Być 
może, w nowym domu, pierwsze dni będzie spędzać obserwując człowieka, ale gdy się wyciszy 
i pozna teren z całą pewnością stanie się super "przytulakiem". Prosimy o dom dla Mateorki... 

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 plastiko-
we nakrętki, korki dla Mikołaja Banasza-
ka, który cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Można wrzucać u nas nakręt-
ki 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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ZA KONTO
I KARTĘ

OPROCENTOWANIE
POŻYCZKI

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kosmicznej oferty”: 9,9%; całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4015 zł; całkowita kwota do zapłaty: 4359,41 zł; 
oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 344,41 zł, w tym prowizja: 344,41 zł (7,9%), 
odsetki: 0 zł, opłata miesięczna za Konto Jakże Osobiste (KJO): 0 zł, opłata miesięczna za obsługę 
karty: 0 zł; 20 równych, miesięcznych rat: 217,98 zł. Kalkulacja dokonana na 14.10.2019 r. na 
reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że klient aktywnie korzysta z KJO i karty. Maks. 
kwota pożyczki z kredytowanymi kosztami: 20 000 zł, okres do 2 lat. Decyzja o przyznaniu pożyczki 
i jej parametry zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Oprocentowanie pożyczki wzrośnie do 
9,99%, jeśli w danym miesiącu: na KJO nie wpłynie jednorazowo min. 1500 zł z innego banku lub 
konta firmowego w Alior Banku SA (nie dotyczy to klientów do 26. r.ż.) lub nie zostaną wykonane 
kartą transakcje bezgotówkowe na łącznie min. 300 zł. Miesięczne opłaty za KJO i kartę są zgodne 
z aktualną Taryfą opłat i prowizji (TOiP); na 14.10.2019 r.: 10 zł za KJO i 5 zł za kartę, jeżeli klient nie 
spełni ww. warunków. Promocja trwa do 31.12.2019 r. Regulamin promocji oraz TOiP w placówkach 
i na www.aliorbank.pl. Wg wykazu usług reprezentatywnych terminy oznaczają: konto – rachunek 
płatniczy, karta – karta płatnicza debetowa, transakcja – transakcja płatnicza.

KONTO JAKŻE OSOBISTE
Z POŻYCZKĄ

www.aliorbank.pl RRSO 9,9%

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

DOCENIAMY TWOJĄ
AKTYWNOŚĆ NA KONCIE

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

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 INWE-
STYCJA DLA DEWELOPERA, JAK TEŻ PRYWATNEGO INWESTORA. 

CENA: 399 TYS. PLN.                    Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA


