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SALON MEBLOWY

CHŁOPCY, KTÓRYCH KOCHANO ZA MOCNO
- wywiad z Kazimierzem Kyrczem Jr.
- Spotykamy się ponownie, po ponad dwóch latach,
przy okazji niedawnej premiery Pana najnowszej
powieści „Chłopcy, których kochano za mocno”, będącej kontynuacją mrocznego kryminału „Dziewczyny, które miał na myśli”, entuzjastycznie przyjętego przez czytelników. Co się w Pana życiu
zmieniło od tego czasu?

- Cieszę się, szczególnie, że takie rozmowy są dla
mnie bardzo inspirujące. Dla odmiany, na „dzień
dobry” podziękuję więc Pani za możliwość spotkania
z Panią i – na łamach Gwarka Małopolskiego – z czytelnikami. Wracając do pytania; ostatnich kilkanaście
miesięcy przyniosło mi wiele stresów, ale i wytężonej
pracy twórczej. W tym kontekście muszę uznać je za
wyjątkowo udane… Może to śmieszne, ale gdzieś tam
we mnie pokutuje romantyczne wyobrażenie o tym,
że twórca powinien cierpieć.

W okresie, o jakim tu mówimy, umarło kilka bliskich
mi osób, co skłoniło mnie do zweryfikowania moich

poglądów na życie i tak zwaną – zwłaszcza w kontekście pracy w policji – karierę zawodową.

- Choć wydawało się to trudne do wyobrażenia :)
moim zdaniem Kraków w tej powieści jest jeszcze
bardziej mroczny niż w „Dziewczynach…”, tak
samo okoliczne (i nie tylko) miejscowości. Atmosfera tych miejsc jest gęsta, lepka, wręcz klaustrofobiczna, zresztą taka też jest atmosfera całej
powieści. Co do ukazanych miejsc - „broni się” tylko
śląski Chorzów, do którego zawitają bohaterowie
książki. Czy tak właśnie odczuwa Pan stolicę Małopolski? :), czy to poruszana w powieści tematyka
wpływa w ten sposób na odbiór miasta, uważanego
przez wielu za najpiękniejsze w Polsce?
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SPRZEDAŻ
RATALNA
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530 781 146

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

Krzeszowice

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

- Ponoć błądzić jest rzeczą ludzką (śmiech). Kraków
może i jest niebrzydkim miastem, generalnie jednak,
co muszę stwierdzić z przykrością, w coraz mniejszym
stopniu nadającym się do życia. Za dużo betonu, dzi-

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

1000 m2 ekspozycji

!
RATY

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

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

Kupię samochód
lub motocykl
tylko z okresu PRL,
może być do remontu.

Tel. 518 092 450

KOMPLEKSOWE
USŁUGI ELEKTRYCZNE:
• instalacje
elektryczne
• instalacje
odgromowe
• pomiary
• inteligentne domy

tel. 690 838 909
Dobór soczewek okularowych m.in.:
progresywnych, biurowych, dla kierowców,
przeciwsłonecznych z korekcją

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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Profesjonalny dobór opraw
Pn - Czw: 9.00-17.00, Pt: 9.00-19.00, Sb: 9.00-13.00

Tynk silikonowy

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny
lek. med. Jolanta Hess

Ecoside
25 kg

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

ul. I. Daszyńskiego 9, 32-065 Krzeszowice
I piętro, budynek poczty
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CHŁOPCY, KTÓRYCH KOCHANO ZA MOCNO - wywiad z Kazimierzem Kyrczem Jr.
waczne twory nazywane kieszonkowymi parkami, gdzie zieleni jest tyle, że zmieściłaby się właśnie w kieszeni, wszędobylskie korki, ciągnące się w nieskończoność
remonty dróg, beznadziejna komunikacja i jeszcze gorsze powietrze – z takimi
bolączkami mieszkańcy byłej stolicy muszą borykać się na co dzień. Nie chcę marudzić, ale na dłuższą metę to niezbyt zabawne.
Sporym minusem jest także zwiększające się tempo życia. Oczywiście nadal daleko
nam do Warszawskiej gonitwy, niemniej jakoś mnie to nie pociesza… Nie w przypadku, gdy z jednym z przyjaciół spotykam się dwa razy do roku, a z drugim nie
mogę się spotkać od trzech lat.

Jeśli dodać do tego frustrującą pracę i nadmiar obowiązków, sama Pani przyzna,
że niełatwo o zachowanie pogody ducha.

- „Chłopcy…” to powieść trudna w odbiorze, mimo że czyta się ją bardzo „lekko”,
m.in. z uwagi na wiele zabarwionych humorem (choć z reguły czarnym :)) momentów, bo porusza w niej Pan temat ciężkiego kalibru – znęcania się psychicznego i fizycznego matki nad dzieckiem, w tym, będącego dla wielu tematem tabu - molestowania seksualnego matki wobec syna. Tu największymi
potworami są właśnie matki, z pozoru kobiety normalnie funkcjonujące w społeczeństwie; niekoniecznie są nimi „psychopatyczni” mordercy, a tym bardziej
ich ofiary – wyjęte poza nawias społeczeństwa prostytutki…
- Niestety, ten wątek ma swoje zakotwiczenie w rzeczywistości. Kiedyś usłyszałem o kobiecie kąpiącej swojego osiemnastoletniego, bynajmniej nie niepełnosprawnego syna i włosy (wtedy jeszcze je miałem) stanęły mi dęba… Jakiś czas
później czytałem w gazecie, że we Włoszech doszło do kuriozalnej sytuacji, gdy
żona czterdziestoletniego mężczyzny przyłapała go na tym, że jego matka „karmi”
go piersią. To, że zdarza się, że mężczyźni wykorzystują seksualnie dzieci, jest
faktem powszechnie znanym. Sytuacje, kiedy kobiety, w tym także matki, robią to
samo, z rzadka przebijają się do publicznej wiadomości… A szkoda. Może wtedy
bylibyśmy bardziej czujni i częściej udawałoby się przerwać tego typu potworności.
Co ważne, patentu na krzywdzenie swego potomstwa wcale nie ma tak zwana
patologia. W rodzinach bogaczy i „inteligencji” również dzieją się rzeczy straszne.

- Wzięłam słowo „psychopatyczni” w cudzysłów, bo tak jak w poprzedniej Pana
powieści, tu także ludzie uznani powszechnie za psychopatów okazują się być
zdolni do normalnych uczuć i odruchów, a ci uważani za tzw. porządnych
ludzi, okazują się być właśnie niezdolnymi do empatii psychopatami, którzy
dla własnych celów są zdolni do wszystkiego, jak choćby postać dziennikarki
czy studenta prawa…

Dajemy się zwodzić osobom dobrze ubranym, uprzejmym i elokwentnym. No
i oczywiście przystojnym. Tymczasem ludzkie drapieżniki dbają o stwarzanie
pozorów, bo to ułatwia im polowanie. Pamiętam, że kiedyś, podczas dyżuru zgłoszeniowego, zostałem wysłany do ponad osiemdziesięcioletniej starszej pani, która
nieopatrznie wpuściła do mieszkania obcą dziewczynę i została przez nią okradziona. Kontakt z tą okradzioną staruszką był dość utrudniony, więc spędziłem
u niej prawie dwie godziny. W tym czasie ciągle powtarzała, że złodziejka była taką
ładną dziewczyną… Po prostu nie mogła uwierzyć, że ktoś tak ładny może być zły.

- Na ile realia pracy policjanta i kuratora sądowego oraz wydarzenia, z którymi
się Pan zetknął podczas lat pracy w „firmie”, jak zwykli mówić o Policji jej
pracownicy - bohaterowie Pana powieści, pomogły Panu w tworzeniu fabuły
„Chłopców…”?

- To nie jest tak, że praca w policji daje człowiekowi gotowy materiał na książkę.
Stworzenie powieści jest zbyt złożonym procesem, wymaga umiejętności wykreowania i sensownego połączenia wielu wątków, myśli przewodniej i pełnokrwistych bohaterów. Tego nikt za autora nie zrobi. Skłamałbym jednak twierdząc,
że pisząc moje powieści nie skorzystałem z doświadczeń, jakie nabyłem podczas
wykonywania obowiązków policjanta czy kuratora społecznego. Poznałem wielu
interesujących ludzi, naoglądałem się psychopatów w akcji… Przy czym nie mam
tu na myśli wyłącznie przestępców, ale i moich przełożonych.
- Jak wytłumaczy Pan tytuł książki? Każdy z czytelników będzie miał pewnie
swoją własną interpretację po przeczytaniu powieści, ale chciałabym wiedzieć,
jakie znaczenie tytuł skrywa dla Pana…

- W przypadku „Dziewczyn, które miał na myśli”, dojrzewałem do tego tytułu
strasznie długo, w zasadzie wpadł mi do głowy w momencie, kiedy kończyłem je
pisać. Stanowił z jednej strony podsumowanie jej zawartości, z drugiej zaś sposób
na przykucie uwagi czytelników. Jeśli chodzi o „Chłopców, których kochano za
mocno” było mi o tyle łatwiej, że chciałem użyć podobnej konstrukcji zdaniowej,
by zasygnalizować, że te powieści się łączą. A kiedy już to sobie uświadomiłem,
„Chłopcy…” wynurzyli się z mojej podświadomości praktycznie od razu. Sądzę,
że od dawna czekali, żebym o nich napisał. Inna sprawa, że bulwersująca treść
wymaga adekwatnego opakowania. Wolałbym uniknąć oskarżeń, że ktoś, widząc
na okładce tytuł – dajmy na to „Skrzywdzeni kochankowie” – spodziewał się czegoś
bardziej przystępnego czy rozrywkowego i czuje się oszukany.

- Na pewno wyróżnia się także okładka książki – grafika zdecydowanie lepiej
oddaje atmosferę i charakter powieści, niż okładka „Dziewczyn…”. Zgodzi
się Pan ze mną?
- Przyznam się, że zakochałem się w tej okładce od pierwszego wejrzenia. Jest
genialna w każdym calu, a zyskuje jeszcze, gdy bierze się książkę do ręki i można
ją obejrzeć z obu stron… Teraz czekam z niecierpliwością na okładkę „Kobiet,
które nienawidzą”.
- Jeżeli uzna Pan, że to zbyt osobiste pytanie, proszę na nie po prostu nie odpowiadać. Powieść zadedykowana jest dość oryginalnie: „Mojemu Tacie, dla
którego zostałem”. Może Pan rozwinąć tę myśl?
- Miałem dość skomplikowane relacje z moim ojcem. Dorastałem w przekonaniu,
że nie jestem dla niego ważny. Na szczęście to się zmieniło.

- W zamieszczonych na końcu książki „Podziękowaniach” wymienia Pan wiele
osób, które przyczyniły się do powstania powieści, wspierając Pana w ten czy
inny sposób, jednak szczególne podziękowania kieruje Pan do swojej żony
„najlepszego nieprofesjonalnego coacha pod słońcem”…
- To określenie jest jak najbardziej na miejscu. Żona potrafi mnie zmotywować,
a nawet – na szczęście nieczęsto - nakrzyczeć na mnie, kiedy zamiast zajmować się
pisaniem, tracę czas na przeglądanie facebooka czy inne bezproduktywne zajęcia.

Powyżej pierwsze spotkanie autorskie z okazji wydania
"Chłopców..." - prowadzenie Kinga Kozera, fot. Tomasz Steindel
Najbliższe spotkania autorskie w Krakowie:
• 21 lutego o 18.00 w księgarni Świata Książki
w galerii Serenada (prowadzenie Kinga Kozera)
• 23 lutego o 18.00 w Pubie pod ziemią
(prowadzenie Janusz Mika)
• 26 marca o godz. 18.00 w bibliotece wojewódzkiej
na ul. Rajskiej (prowadzenie Krzysztof Maćkowski)
- Dziękuję za rozmowę i życzę ogromnego sukcesu „Chłopców…”. A jako czytelniczka z nadzieją zapytam – czy spotkamy jeszcze kiedyś Bednarskiego
i Walczaka? :)

Ja również serdecznie Pani dziękuję – za rozmowę i budującą opinię o moich powieściach. Nie lubię się chwalić, proszę więc nie rozpatrywać tego co za chwilę
powiem w tych kategoriach, ale planuję jeszcze kilka opowieści o tych draniach.
Najbliższa trafi na księgarskie półki już w kwietniu.
v Rozmawiała Sylwia Mossakowska

Kazimierz Kyrcz Jr. jest autorem powieści „Podwójna pętla”, „Dziewczyny, które miał na myśli” i „Chłopcy, których kochano za mocno”, a także współautorem pięciu zbiorów opowiadań i czterech
powieści.Utwory Kazimierza Kyrcza zostały tłumaczone na język angielski, rosyjski, czeski i słowacki. W 2009 roku na podstawie opowiadania, którego był współautorem, powstał anglojęzyczny film
krótkometrażowy „Head to Love” wyreżyserowany przez Vana Kassabiana. Filolog rosyjski, tłumacz, redaktor, nauczyciel, muzyk. Oficer krakowskiej policji z ponad 20-letnim stażem, kurator społeczny.
Prywatnie – mąż i tata. Zapraszamy na oficjalną stronę Autora: https://www.facebook.com/AutorKazimierzKyrczJr/.
Filmowy trailer powieści "Chłopcy, których kochono za mocno": https://www.youtube.com/watch?v=0pbvr1q64SM. Poprzedni wywiad z Autorem, który ukazał się przy okazji premiery książki
„Dziewczyny, które miał na myśli”, można przypomnieć sobie na:http://www.gwarek-malopolski.pl/pdf/malopolska_08-17_online.pdf (numery archiwalne, nr 08/2017).

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „ALBERTIANA”
To już po raz 20-ty, na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, wystąpią finaliści Ogólnopolskiego Przeglądu
Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „ Albertiana”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001roku. Od
2003 roku współorganizatorem Festiwalu, obok Fundacji im. Brata Alberta, jest Fundacja „Mimo Wszystko”.
Fundacja im. Brata Alberta bardzo dba o odkrywanie, pielęgnowanie i rozwijanie talentów swoich Podopiecznych. Szczególną
rolę odgrywa tu teatr.

Teatr nie tylko bawi i wzrusza – uczestniczenie w zajęciach teatralnych wzmacnia poczucie przynależności, integruje, buduje
poczucie odpowiedzialności za pracę całego zespołu.

Dla osób niepełnosprawnych najwspanialsze w tworzeniu teatru
nie jest występowanie na scenie czy otrzymywanie nagród – najwspanialsze jest wszystko to, co dzieje się po drodze: poznawanie
i przebywanie wśród ludzi.

Przygotowując spektakle teatralne, Podopieczni uczą się odpowiedzialności, partnerskiego współdziałania w grupie, często sobie
nawzajem pomagają. Przezwyciężanie trudności przy nauce tekstu
wzmacnia Ich poczucie wartości, a chęć osiągnięcia postawionego
przed Nimi celu powoduje, że stają się bardziej cierpliwi, stanowczy
i zdeterminowani.
Wszystkie te cechy, odkryte, nabyte czy nauczone, Osoby Niepełnosprawne przenoszą do życia codziennego, ułatwiając sobie funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trakcie uroczystej, finałowej gali „ALBERTIANY” wręczane
są Medale Św. Brata Alberta. Od 1997 roku Fundacja im. Brata
Alberta przyznaje je osobom szczególnie zasłużonym w niesieniu
pomocy ludziom niepełnosprawnym. Medale otrzymywali przedsiębiorcy, artyści, sportowcy, aktorzy, duchowni – zarówno osoby
znane z pierwszych stron gazet, jak i te działające w swojej, lokalnej
społeczności.
Mówmy o nich, pokazujmy ich i chwalmy, aby stawali się przykładem i inspiracją dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedza,
że chcą pomagać. Dobrzy ludzie są wśród nas.

Radwanowice 1, 32-064 Rudawa
tel.: (12) 283 90 80
sekretariat@albert.krakow.pl

Informacje, Reklamy

MARTA DĄBKOWSKA - WSPOMNIENIE
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Marty Dąbkowskiej - poetki nadziei, wiary i miłości - zapraszamy do krzeszowickiej Biblioteki na wyjątkowy "Wieczór z Martą", połączony z promocją tomu "Moja droga", zawierającego także
wiersze dotąd niepublikowane, który ukazał się dzięki staraniom Rodziców Marty. Posłowie, które w części tutaj
publikujemy, napisała Teresa Nowak, wspaniale oddając to, co w Marcie i jej poezji najpiękniejsze.
Wydarzenie odbędzie się 27 lutego o godz. 18.00, a wezmą w nim udział:
• Zespół Di Galitzyaner Klezmorim w składzie:
Mariola Śpiewak, Grzegorz Śpiewak i Rafał Seweryniak,
• Monika Dudek,
• Janusz Blecharz,
• Szkolny Teatr Poezji z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
oraz Bliscy i Przyjaciele Poetki.

Swoimi wspomnieniami podzieli się na pewno psychoterapeutka i przyjaciółka Marty - Ewa Zaborowska.

Mamy nadzieję, że wydarzenia upamiętniające postać tej niezwykłej poetki,
zagoszczą już na stałe w Krzeszowicach. A może my wszyscy, urzeczeni talentem i osobowością Marty, doczekamy się kiedyś ulicy z jej nazwiskiem,
"ławeczki Marty" lub choćby pamiątkowej płyty...? Inicjatywę upamiętnienia i uhonorowania Marty podjęła już krzeszowicka Biblioteka, tworząc
Klub „Cztery Pory Poezji” im. Marty Dąbkowskiej. Założeniem Klubu są
spotkania cztery razy w roku z poetami, ich twórczością, muzyką i piosenką
poetycką. Będziemy o tych wydarzeniach informować na łamach "Gwarka".
v Redakcja

„Marta Dąbkowska urodziła się 13 lipca 1983 roku w Krzeszowicach.
W tym podkrakowskim miasteczku mieszkała przez całe życie, tu ukończyła Liceum Ogólnokształcące, tu znalazła bliskich przyjaciół we wspólnocie
„Wiara i Światło”, tu powstawały jej pierwsze dziecięce rymowanki, a potem
wiersze coraz dojrzalsze pod względem problematyki i warsztatu artystycznego.
Utwory te wysyłane na konkursy otrzymywały liczne wyróżnienia i nagrody.
Nauczyła się wystukiwać je jednym palcem lewej ręki na klawiaturze komputera. Musimy bowiem pamiętać, że w związku z mózgowym porażeniem
dziecięcym, Marta Dąbkowska miała poważne ograniczenia fizyczne: z trudem
mówiła, nie mogła samodzielnie chodzić. Pragnęła jednak realizować swoje
marzenia i pasje. Zainspirowana poezją ks. Jana Twardowskiego zapragnęła
dawać także swoimi wierszami radość i nadzieję. Na przekór losowi, chciała
mówić o pięknie świata, zostać poetką „tą od nadziei”, która w kałużach szuka
nieba, puka do zamkniętych drzwi i serc.

W 2010 roku miała swój pierwszy wieczór autorski w Galerii Pałacu Vauxhall
w Krzeszowicach, jej wiersze czytał wtedy poeta Zygmunt Adamkiewicz, który
roztoczył opiekę nad młodą autorką. To był niezwykły sukces, wzruszenie,
zachwyt. Zabieraliśmy do domów kolorowe karteczki z pięknymi wierszami
– modlitwami, epifaniami, uśmiechnięte, radosne opowieści o rzeczach zwyczajnych i cudownych jednocześnie. Nie było w nich żalu, skargi, było dziękczynienie za dobro, głęboka wiara i zaufanie do Boga, życia, ludzi…
Potem już wszystko potoczyło się szybko; świat Marty bardzo się rozszerzył
i wzbogacił. W 2011 roku spełniło się kolejne marzenie: odebrała z drukarni
swój pierwszy tomik Mam nad sobą Niebo, były liczne spotkania z czytelnikami, między innymi w Teatrze Molière, w Dworku Białoprądnickim,
w Piwnicy pod Baranami, w Teatrze KTO, w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach. Wiersze Marty czytały wybitne aktorki: Czesława Bednarczyk,
Dorota Segda, Anna Lutosławska-Jaworska, która szczególnie wiele zrobiła
dla promocji tej twórczości. Zachwyciła się „drugą Poświatowską” (tak chętnie
i z wielkim wzruszeniem mówiła o Marcie), dzięki niej doszło do spotkania
poetki z Januszem Bieleckim, a w konsekwencji do kolejnego pięknie wydanego
tomiku Nie wiemy z mistycznymi obrazami Marcina Kołpanowicza (wyd.
Fundacja Bielecki Art. 2013). Promocji w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach
towarzyszył koncert fortepianowy Janusza Bieleckiego oraz Zespołu Di Galitzyaner Klezmorim. Muzycy, zainspirowani twórczością poetki, dedykowali
jej swoje kompozycje na płycie Poza horyzont.
Po dwóch latach wydała trzeci tomik Mój zeszyt (2015). Nastąpiły kolejne
wieczory, spektakle poetyckie, koncerty, wyjazdy, a także audycje radiowe
i reportaż TVP Kraków „Marta, Poetka od nadziei”.
Krąg znajomych i przyjaciół także się rozszerzał. Marta związała się z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Klika” w Krakowie
i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zrealizowała
więc jeszcze jedno swoje wielkie marzenie. Studiowała z żarliwością, zapałem,

zachwytem, to ona mobilizowała tych
zdrowych, dodawała energii i siły.

Choroba przyszła nagle. Jeszcze
w styczniu 2019 roku Marta zdawała
egzaminy w zimowej sesji. Zmarła
miesiąc później, 19 lutego. Odeszła
w miesiącu, w którym zawsze widziała
pierwsze oznaki wiosny.

Osierociła wszystkich, którzy ją kochali
i podziwiali; zabrakło uśmiechu, serdecznie zwróconej twarzy do każdego
człowieka, dwóch kubków na stole, zachwytu w zmrużonych oczach… Pozostała w pamięci, w wierszach, w tęsknocie Rodziców, którzy są cichymi bohaterami jej drogi, dyskretnie i czule towarzyszącymi każdej chwili, w sercach
siostry Anety, babci Giesi, przyjaciółki
i psychoterapeutki Ewy Zaborowskiej i wielu, wielu Przyjaciół.

W komputerze zostawiła ponad 200 nowych wierszy ujmujących dojrzałą
formą, prostotą, celnością słowa, mądrością życiowych sentencji, skupieniem
jak zawsze na rzeczach małych i codziennych, w których przegląda się to, co
wieczne, boskie i niezmienne. (...)
(...) Już na zawsze, kolorowe, kruche, delikatne, efemeryczne motyle stały
się obrazem Marty. Krótko była wśród nas, ale zostawiła tak dużo piękna,
dobra, mądrości, czułości. Uczyła patrzeć sercem, mnożyć radość, dzieląc ją,
rozumieć i kochać.”

v Teresa Nowak

z Posłowia do tomiku
Marty Dąbkowskiej
"Moja droga"
Wiersze Wybrane

Będąc samotnym w tłumie
nie widzisz motyla
co siedzi na twym ramieniu
- będę tam
„Nieświadomość”
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Bonda K. : Miłość leczy rany t.1
Kerej mieszka w kazachstańskim Uralsku, gdzie
honor mężczyzny jest ważniejszy od życia czy
śmierci. Kiedy młody wojownik i jogin sprzeciwia
się lokalnemu gangowi, nie ma wyjścia - musi
wyjść z tej sytuacji z twarzą. By obronić własny
honor, młody jogin zabija własnych oprawców.
Jednak teraz czeka go ucieczka przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Emigruje do Polski,
gdzie zmienia tożsamość i zrywa z przeszłością.
Teraz jest Igorem.

LEGENDA WALENTYNKOWA

„Jezioro miłości”
Dawno, dawno temu żyła mała dziewczynka,
która miała na imię Emilka, a nazywali ją
Otylka. Miała 7 lat. Niestety jej rodzice zmarli,
kiedy była mała, teraz mieszkała z prababcią.
Po pier wszym dniu, kiedy
wracała ze szkoły, grupka
dzieci zaczęła się z niej śmiać.
Jeden chłopiec stanął w jej
obronie i zaczął krzyczeć, żeby
odeszli. Emilka podziękowała
i rozeszli się do swoich domów.
Dziewczynka myślała
o chłopcu. Chłopiec również
myślał o dziewczynce. Mijały
dni, tygodnie, miesiące, lata.
Emilka i chłopiec szybko dorastali. Dziewczynka zawsze
chodziła w ieczorami pod
ogromne drzewo prz y jeziorku w kształcie serca. Przypominała sobie ciepłe i miłe
chwile z rodzicami.

Ch łopiec też zawsze tam
przychodził, tylko w innym
czasie. Pewnego dnia chłopiec
i Emilka spotkali się przy je-

ziorku. Zaczęli ze sobą rozmawiać i Emilka dowiedziała
się jak chłopiec ma na imię.
Miał na imię Mateusz. Spacerując, chodzili dookoła jeziora. Następnego ranka myśleli o sobie.

Kiedy już byli w gimnazjum to
zaczęli się spotykać. Po kilku
kolejnych latach wzięli ślub. Po
ślubie pojechali nad jezioro,
tam gdzie się spotykali. Gdy
wrócili do domu nazwali je ”Jeziorem miłości”.

v Milena Krynicka
i Kinga Babiuch

Bednarek A. : Córeczki
Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa dwóch
młodych kobiet połączyły ich losy w bolesny i nierozerwalny węzeł. Kobiety maja wspólną tajemnicę
wiążącą się z pewnym mężczyzną, który bardzo je
skrzywdził. Pola i Ewa walczą z własnymi demonami
oraz potworem z dzieciństwa o którym nigdy tak
naprawdę nie zapomną. „Strach na wróble” naznaczył je bólem, smutkiem i ... nienawiścią, która
musi znaleźć swoje ujście.

Czornyj M. : Klątwa
W zabytkowym hotelu na odludziu ktoś morduje
gości. Jednego po drugim. Pierwsza ofiara zostaje
odnaleziona w pokoju zamkniętym na klucz od
środka. Zabójca zdaje się być samym diabłem,
który potrafi przenikać przez ściany. Potem jest
jeszcze gorzej. Kolejne osoby giną w męczarniach.
Wygląda na to, że morderca ma plan, który skrupulatnie realizuje.

Janiszewska A. : Podróż do Carcassonne
t.1,2
To poruszająca historia jednej rodziny, której
członkowie będą musieli zmierzyć się z bolesnymi
konsekwencjami swoich decyzji, zawalczyć o marzenia i nauczyć się przebaczać. A w tle – odmalowane z pietyzmem i czułością Warszawa i Kraków
z okresu międzywojnia, okupacji i pierwszych lat
powojennych.

kl. III aSzkoła Podstawowa
w Tenczynku, rok szk.
2019/2020

POMÓŻ WYLECZYĆ KACPERKA!
Kacperek Ryło mieszka z rodzicami i braciszkiem w Zabierzowie.
Chłopczyk niedawno obchodził pierwsze urodziny. Cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu I (SMA) – chorobę dotąd nieuleczalną. Teraz
jest szansa na uratowanie Maluszka, ale terapia genowa w Stanach
Zjednoczonych jest bardzo kosztowna. Koszt leczenia to 2,1 mln
dolarów, czyli około 8 mln zł. Liczy się też czas, gdyż dziecko można
poddać terapii przed ukończeniem drugiego roku życia.
Kacperkowi możesz pomóc wpłacając pieniądze na:
konto Fundacji Serce dla maluszka, tytułem:
Kacper Ryło, numer: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142,
poprzez portal internetowy
www.siepomaga.pl/ratujemy-kacpra
przekazując 1% podatku w deklaracji PIT
- numer KRS 0000387207, cel szczegółowy: Kacper Ryło
Brakuje jeszcze niespełna miliona złotych!
To nadal bardzo duża kwota,
bez której Kacperek nie rozpocznie leczenia!
Rodzice Kacperka apelują: "Teraz właśnie
zaczyna się dla nas najtrudniejszy moment,
w którym wielu stwierdzi, że skoro tak mało
brakuje do końca, to sobie poradzimy bez
niego. Prawda jest inna... Nie, nie damy sobie
bez Was rady!!! Teraz najbardziej potrzebujemy Waszego wsparcia! Walczymy dalej
o życie naszego synka!"
Przyłącz się! Każda złotówka,
każda pomoc, każdy nowy pomysł
na zebranie funduszy zwiększają szanse

na to, że Kacperka uda się uratować.
A udać się musi!!! Innej opcji nie ma!!!

Klimko-Dobrzaniecki H. : Złodzieje bzu
Czy o trudnej polskiej historii można pisać w duchu
Hrabala? Z przewrotną niewinnością, czarnym
humorem, a zarazem bystrością wnikliwego obserwatora rzeczywistości? W tej opowieści-balladzie z kresowym zaśpiewem, historia rodzinna,
najmniejsza i osobista, przeplata się wielką historią,
która jednak pozostaje tu tylko tłem, zwrotnicą
niemal niezauważalnie kierującą losami bohaterów.

Wolińska-Riedi M. : Kobieta w Watykanie.
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata
Autorka, jako jedna z nielic znych kobiet ,
mieszkała za Spiżową Bramą przez prawie dwadzieścia lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym,
jak wygląda codzienne życie w najmniejszym
państwie świata. Zdradza zaskakujące fakty
i ciekawostki. Tłumaczy, jak działa system karny,
administracyjny, opieka medyczna. Jak wygląda
watykański paszport, ile cel ma tamtejsze więzienie i czy dzieci mogą zapraszać kolegów i robić
w watykańskim mieszkaniu imprezy?

Sumińska D. : Skąd przyszedł pies?
To opowieść o bardzo długiej drodze, jaką przeszedł
wilk, by stać się psem. Tak naprawdę nie szedł sam,
bo prowadził go człowiek. Ich podróż trwała tysiące
lat i była pełna nie zawsze miłych przygód. Trzeba je
poznać, by lepiej zrozumieć psa, którego nazywamy
naszym najlepszym przyjacielem, i po to, by stać
się najlepszym przyjacielem psa.

Forssen Ehelin C.J. : Dzielny Maurycy i
jego tydzień do góry nogami.
Maurycy jest zwykłym chłopcem, który lubi jeździć
na rowerze, wspinać się na drzewa i bawić z przyjaciółmi. Właśnie przeniósł się z rodziną do nowego
miasta, więc czeka go wiele nowych wyzwań i nieznanych wcześniej emocji… Na szczęście Maurycy
ma wokół siebie bliskich, którzy pomogą mu przetrwać ten czas i nauczyć się, jak radzić sobie z tęsknotą, bólem i strachem.
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ODCHUDZANIE Z KARBOKSYTERAPIĄ
Zabiegi karboksyterapii wskazane są przede wszystkim tym, u których otłuszczenia występują nierównomiernie na powierzchni ciała, w okolicach boczków,
ud, kolan, pośladków, ramion, brzucha.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

PROMOCJA
Pełen cykl zabiegowy
mający na celu redukcję
tkanki tłuszczowej
obejmuje 10 zabiegów.
Kupując pakiet
10 zabiegów
otrzymujesz dodatkowo
5 zabiegów gratis!
Promocja trwa tylko
do 29.02.2020

Na czym polega zabieg:
Iniekcja dwutlenku węgla prowadzi do
wymodelowania sylwetki oraz redukcji
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej. Komórki tłuszczowe są bardzo wrażliwe na
aplikacje CO2.
Karboksyterapia osłabia komórki tłuszczowe
urazem ciśnieniowym w trakcie podania gazu.
Dwutlenek węgla w organizmie częściowo przekształca się w kwas węglowy, który mechanicznie uszkadza i rozpuszcza komórki tłuszczowe.
Terapia dwutlenkiem węgla przynosi spektakularne efekty, ponieważ skoncentrowana jest
bezpośrednio na problematycznym obszarze, gdzie
zdeponowany jest nadmiar tkanki tłuszczowej.
Ponadto w wyniku iniekcji dochodzi do zwiększenia
metabolizmu (podwyższenie temperatury tkanki
tłuszczowej) i utworzenia nowych naczyń krwionośnych. Pod wpływem CO2 wzmożony zostaje drenaż
limfatyczny i cyrkulacja tlenu w leczonym obszarze,
co w konsekwencji po zakończonej serii zabiegów
prowadzi do wymodelowania sylwetki i redukcji
lokalnych złogów tłuszczowych. Skuteczność udowodniona naukowo!
Wskazania - zlokalizowana
tkanka tłuszczowa w obszarze:
- ramion
- brzucha
- ud oraz pośladków

www.instytutelf.pl

ODCHUDZANIE Z KARBOKSYTERAPI¥
Karboksyterapia tkanki t³uszczowej
jest to zabieg medycznym CO2:
bezpieczny
daje spektakularne efekty
skutecznoœæ potwierdzona badaniami klinicznymi
Karboksyterapia prowadzi do
zmniejszenia liczby
komórek t³uszczowych
i wymodelowania sylwetki!

Skutecznoœæ udowodniona naukowo!
SprawdŸ wszystkie zalety
KARBOKSYTERAPII!
Umów siê na bezp³atn¹ konsultacjê!

Pe³en cykl zabiegowy maj¹cy na celu redukcjê tkanki t³uszczowej
obejmuje 10 zabiegów: 1 zabieg - 100 z³
REDUKCJA
REDUKCJA TKANKI ROZSTÊPÓW
I BLIZN
T£USZCZOWEJ
97%
67%
REDUKCJA
£USZCZYCY
55%

REDUKCJA
CIENI POD
OCZAMI
90%

POPRAWA

WIOTKOŒCI SKÓRY

74%

REDUKCJA
£YSIENIA
77%

REDUKCJA
CELLULITU
DO 90%
REDUKCJA
ZMARSZCZEK
57%

Instytut Urody Elf
Galeria Centrum 1p.

668 990 679

ul. Daszyñskiego 1
32-065 Krzeszowice

www.instytutelf.pl

CERTYFIKOWANY
Salon Sprzedaży

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Classic blue: bycie modnym dawno nie było tak proste!
Ponadczasowy, elegancki w swej prostocie, przypominający niebo o zmierzchu, daje poczucie spokoju i zaspokaja potrzebę stabilizacji tak potrzebną
u progu nowej ery. W ten, nieco poetycki, sposób Instytut Pantone opisuje kolor roku 2020 – Classic Blue. O ile ocena „uspokajających właściwości”
tego odcienia to kwestia indywidualna, z punktu widzenia mody „klasyczny niebieski” w istocie jest równie eleganckim, co uniwersalnym kolorem,
który warto wprowadzić do swojej szafy (o ile już go w niej nie mamy!).

Spokojnie, wystarczy dla każdego!

W poszukiwaniu modnych stylizacji absolutnie nie musimy biegać
z próbnikiem kolorów, by znaleźć coś wyłącznie w tym konkretnym
odcieniu. Zwłaszcza, że jego odbiór może się różnić w zależności
od światła – tak sztucznego, jak i słonecznego. – Nie odrzucajmy
więc sukienki czy bluzki, która bardzo nam się podoba, ale ma
„zbyt” granatowy odcień. Mody nie trzeba ani nie należy interpretować zbyt dosłownie – tłumaczy stylistka marki KiK. Jak wobec
tego podejść do tego tematu „z głową”, na jakie fasony warto postawić i z czym łączyć classic blue?

– Dżinsowe spodnie, kurtki i spódnice w odcieniu klasycznego
niebieskiego to już klasyk, ale elegancki kardigan, żakiet czy
płaszcz również świetnie uzupełnią garderobę i posłużą nam na
długo – nawet po tym, kiedy świat ogarnie gorączka kolejnego
„koloru roku”. Tak samo jak zwiewna niebieska sukienka (nawet we
wzory) albo dodatki w postaci ciepłego komina czy torebki. „Classic
blue”, tak jak i granatowy, to barwa uniwersalna sama w sobie, ale
szczególnie pasuje blondynkom i szatynkom o jasnej karnacji, dla
których czerń bywa zbyt przytłaczająca. Panie o oliwkowej cerze,
brunetki w typie „zimy” lub naturalnie rude, które mają wręcz alabastrową skórę, również nie powinny się obawiać sięgania po ten
kolor – w ich przypadku lepszym rozwiązaniem może się jednak
okazać wybór jak najbardziej nasyconego odcienia czy też odzieży

wykonanej z materiału o ciekawej fakturze, zwłaszcza z połyskiem
– podpowiada ekspertka związana z marką KiK.

Kwestia łączenia „classic blue” z innymi kolorami też nie jest na
szczęście zbyt skomplikowana. To naprawdę wdzięczny odcień,
który – w przeciwieństwie do np. modnych jeszcze niedawno
neonów – nie jest ani kontrowersyjny, ani wymagający. Doskonale
komponuje się zarówno z podstawowymi barwami, jak czerń, szarości, biel, beż i brązy, ale też bardziej intensywnymi, jak choćby
żółty, pomarańczowy czy (zwłaszcza!) czerwony.
Apetycznie

– Jeśli jednak zależy nam na tym, by szczególnie wpisać się w obowiązujące trendy, odzieżowego towarzystwa dla „classic blue” powinnyśmy szukać wśród konkretnych odcieni. Jakich? Wzorując
się na propozycjach największych domów mody, są to całkiem
„smakowite” odcienie dość intensywnych kolorów: cynamonowy,
czyli pomarańcz z nutką rudości i brązu, kurkuma, a więc głęboka,
ciepła żółć, ale też szałwiowy (zieleń z nutą szarości), miętowy
i stalowy – podpowiada stylistka KiK.
Idealna para

Niekwestionowanym hitem i idealnym towarzystwem dla „classic
blue” zdają się jednak różne, wspomniane już wcześniej, odcienie
czerwieni. We wszystkich konfiguracjach – jako osobny element
garderoby, np. w postaci spódnicy zestawionej z niebieską bluzką

czy marynarką, ale też w formie printu na sukience czy na ustach
i paznokciach. Takie połączenie to doskonały sposób na nieskomplikowaną, ale robiącą wrażenie stylizację, które sprawdzi się zarówno w najbardziej nawet formalnych sytuacjach, jak i na randce,
imprezie, ale też na co dzień. Trudno o bardziej uniwersalne zestawienie niż „classic blue”, czerwień i któryś z bazowych kolorów
– biel (np. w postaci tiszertu), czerń (spodnie, torebka) czy szarość
(kurtka lub płaszcz). A co najlepsze, to zasada, która sprawdza się
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn!
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NASZ 1%
MA MOC!

KRS 0000 237 645

DO SPRZEDANIA

piękna działka o pow. 38 a w Siedlcu,
gm. Krzeszowice, z której przy sprzyjającej aurze
widać Tatry, położona wśród nowych posesji.
Cena: 199 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

Wtorki Przyjazne Sensorycznie w IKEA Kraków
11 lutego IKEA Kraków na cały dzień wyłączyła muzykę i reklamy, przyciemniła
oświetlenie, udostępniła specjalną strefę wyciszenia oraz kasy z pierwszeństwem dla klientów ze spektrum autyzmu. Tak będzie w każdy wtorek. To
tylko część rozwiązań, które mają ułatwić robienie zakupów i podnieść
komfort przebywania w sklepie osobom nadwrażliwym sensorycznie.
IK EA K raków dołącz y ła
właśnie do miejsc, wprowadzających tzw. „ciche godziny”.
Krakowski sklep szwedzkiej
sieci poszedł jednak o krok
dalej, „wyciszając” obiekt na
cały dzień. Od 11 lutego 2020
roku w każdy wtorek osoby nadwrażliwe sensorycznie zrobią
zakupy w IKEA Kraków w bardziej przyjaznych warunkach.
Na cały dzień przyciemnione
zostanie oświetlenie, a ekspozycja będzie częściowo wygaszona. Wyłączone zostaną też
wszystkie ekrany, znikną reklamy i komunikaty dźwiękowe.
Wyjątkiem będzie jedynie informacja o zbliżającym się zamknięciu sklepu, ta jednak zostanie odczytana stonowanym
g łosem prz ez pracow nik a.
To nie koniec udogodnień.
Osoby, które w trakcie wizyty
w sklepie będą potrzebować
odreagować napięcie, mogą
skorzystać ze specjalnej strefy
przeznaczonej do wyciszenia
się. W miejscu tym dominują
stonowane barwy i nastrojowe,
nieinwazyjne oświetlenie. We
wszystkie wtorki IKEA Kraków
udostępnia też uprzywilejowane
kasy dla osób ze spectrum autyzmu, oznaczone logo akcji.
Pojawiło się ono również na wydzielonych toaletach dla rodzica
z dzieckiem, a we wszystkich
łazienkach suszarki zastąpione
zosta ły papierow ymi ręcznikami. Ponadto IKEA chcąc

uwrażliwić pracowników na
problemy osób ze spektrum autyzmu, zorganizowała dla nich
szereg szkoleń i spotkań z ekspertami, którzy tłumaczą, jak
osoby nadwrażliwe sensorycznie
postrzegają świat i dlaczego wykazują nietypowe zachowania.

- Cieszymy się, że robi się coraz
więcej, aby ułatwić funkcjonowanie osobom ze spektrum autyzmu i zrozumieć ich optykę.
W IKEA zawsze staramy się
być ot warci na wsz ystk ich
i k a ż d e mu k l i e ntow i z apewnić maksymalny komfort
zakupow y. Wprowadzenie
Wtorków Przyjaznych Sensorycznie było więc dla nas
naturalną decyzją. Nieprzypadkowy był również wybór
dnia. We wtorki między 15:00
a 17:00 „Godziny Ciszy” obowiązują w sąsiadującej z nami
Ga ler i i Bronow ice. Teraz
osoby z wysoką wrażliwością
na bodźce zewnętrzne będą
mog ł y zaplanować zakupy
w kilku miejscach tego samego
dnia – mówi Sabina Patryas-Bolesta, Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju z IKEA
Kraków.
Wtork i Pr z y ja zne S ensorycznie wprowadzone zostały
przy wsparciu merytorycznym
krakowskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci z Autyzmem
„ZACISZE”. Przedstawiciele
organizacji przeprowadzili

w sklepie audyt, na podstawie
którego wdrożono szereg udogodnień podnoszących komfort
zakupowy osób ze spektrum
autyzmu.
- Dziękujemy IKEA Kraków za
zaproszenie do udziału w projekcie, otwartość na wszelkie
nasze sugestie i chęć wprowadzenia l icznych, cz ęsto
kłopotliwych pod względem
technicznym zmian. Niektóre
z nich, jak choćby wyłączenie

suszarek w toaletach i zastąpienie ich na ten dzień ręcznikami papierowymi, osobom
neuronormatywnym mogą wydawać się prozaiczne. Jednak
d la osób z e spek t r um autyzmu są wręcz zbawieniem,
ponieważ każdy dodatkow y
dźwięk, zapach, błysk światła
czy dotyk może doprowadzić
do przebodźcowania - tłumaczy
Alicja Loranc ze Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci z Autyzmem
„ZACISZE”.

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

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

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

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

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

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

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

60 000 zł

320 000 zł
180 000 zł
495 000 zł

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

1 719 900 zł
550 000 zł

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

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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W Morawicy odkryto dawną
siedzibę wojewody Sieciecha

Sensacyjnego odkrycia dokonano w podkrakowskiej Morawicy.Okazało się
że mury tamtejszej plebanii są ścianami romańskiego budynku, palatium
z XI - XII w. Była to najprawdopodobniej siedziba wojewody Sieciecha
- protoplasty rodu Toporów i przewodzących im Tęczyńskich. O tym
przełomowym odkryciu donosi Dziennik Polski.
Sie c ie c h by ł n ajst a r s z y m
znanym nam i potwierdzonym
przez przekazy historyczne
przodk iem rodu Toporów.
Był to najpotężniejszy polski
możnowładca ostatniego 30lecia XI w., postać niezwykle
wpływowa.

byli najprawdopodobniej przywódcami plemiennymi pogańskich grodów słowiańskich już
w czasach przedhistorycznych
i książętami w państwie Wiślan.

Dzięki niezwykle silnej pozycji,
jaką dostojnikowi udało się
zdobyć na dworze księcia WłaSieciech pochodził z elit spo- dysława Hermana, to on stał
łecznych sprawujących władzę się faktycznym kierownikiem
od pokoleń. Jego dziadowie spraw państwowych, pod koniec

XI w. postrzeganym przez Polaków jako rządca kraju. Od
Sieciecha wzięli swój początek
Toporowie - najstarszy polski
ród rycerski, z którego wywodzili się Tęczyńscy.

PRZEKAŻ 1 % NA RATUJ TENCZYN
Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 1 % podatków.
W tym roku można to zrobić używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie
wypełnić online lub pobierając program za darmo na
własny komputer.

Delegacja z Nielepic z wizytą u Pani Zofii
Pileckiej - córki rtm. Witolda Pileckiego
Końcem stycznia 2020 r. delegacja z Nielepic udała się do Warszawy na umówione spotkanie z Panią Zofią Pilecką – córką rtm. Witolda Pileckiego. Spotkanie
odbyło się w biurze Pani Zofii na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL. Pani Pileckiej, oprócz pięknych kwiatów, podarowaliśmy
w formie obrazu zdjęcie nielepickiego parku, który nosi imię Jej Ojca oraz medal
jaki otrzymali uczestnicy I Rajdu Rowerowego Upamiętniającego 76 Rocznicę
Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz.
W imieniu Pani Wójt Gminy
Zabierzów Elżbiety Burtan
oraz własnym, wręczyłem Pani
Zofii zaproszenie do Nielepic.
Zaproszenie zostało przyjęte,
a Pani Pilecka obiecała być
naszym gościem 8 marca b.r.
- właśnie w tym dniu w Nielepicach będzie organizowana
uroczysta Akademia z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Pan Jacek Pawłowicz - Dyrektor
Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL,
opow iedzia ł nam histor ię
tego strasznego miejsca. Słuchając słów Dyrektora zrozumiałem, co miał na myśli rtm.
Pilecki mówiąc do swej żony,
że Oświęcim to była igraszka

KRS 0000332177

Darmowy program PIT dostarcza w ramach projektu
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach
projektu PITax.pl dla OPP

… To miejsce trzeba zobaczyć,
dotknąć murów celi, gdzie mordowano polskich Bohaterów,
przejść ponurymi korytarzami,
które były ich ostatnią drogą,
zobaczyć okryty złą sławą pawilon X.

lec k iego w i m ien iu R ady
Gm iny Zabier z ów z ło ż yl iśmy w ią z a n k ę k w iatów.

Na zakończenie naszej wizyty
w c e l i r t m . Witold a P i-

v Tekst i zdjęcia:
Stanisław Dam
- sołtys Nielepic,
Radny Gminy Zabierzów
www.zabierzow.org.pl

Urodzona w KL Auschwitz
W przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – 26 stycznia - odbyło się spotkanie Prezydenta
RP i Pierwszej Damy z byłymi więźniami. Wcześniej Para Prezydencka i Ocalali wspólnie
uczestniczyli w Mszy świętej.
Wśród nich była Stefania Wernik
zamieszkała w Osieku koło Olkusza. Na uroczystości przyjechała
z mężem Janem, pochodzącym
z Wołynia, któremu ojca zamordowali nacjonaliści ukraińscy na
początku 1945 roku.

Stefania Wernik (z domu Piekarz)
urodziła się 8 listopada 1944 roku
w KL Auschwitz II-Birkenau. Po
przyjściu na świat otrzymała nr
obozowy 89136. Przeżyła wraz
z matką Anną pobyt w obozie.
Po wojnie przez wiele lat pełniła
społecznie funkcję sekretarza
Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych –
Koło Nr 1 w Olkuszu.
Zmarła k ilka lat temu Anna
Piekarz podczas okupacji hitlerowskiej mieszkała z mężem w Czubrowicach. W maju 1944 r. wybrała się do mamy w Osieku, żeby
przynieść trochę żywności. Była
wtedy w drugim miesiącu ciąży.
Osiek był w Rzeszy, podobnie jak
i Olkusz, już poza granicą Generalnego Gubernatorstwa i trzeba
było przekroczyć granicę.

Szło wtedy kilkanaście innych kobiet,
które szmuglowały żywność. Sądziła,
że jak one przejdą, to i jej się uda. Po
przekroczeniu granicy cała grupa
została zatrzymana przez dwóch
Niemców z psami. Przerażone kobiety usłyszały: Halt! Nie było możliwości ucieczki. Zaprowadzono je na
pobliski posterunek graniczny i tam
trzymano do wieczora. Rozpętała się
w tym czasie straszna burza. Wieczorem zawieziono je do Olkusza

Godziny otwarcia:

„Przywitanie” w obozie
Po przyjeździe do obozu „przywitała” je funkcyjna Niemka, która
powiedziała do wystraszonych
więźniarek: Wiecie „cugangi” co
to jest. Tu jest lager śmierci.

Zbliżało się wyzwolenie
Kiedy esesmani uciekli przed żołnierzami Armii Czerwonej w styczniu
1945 roku, wcześniej podpalając
część obozowych baraków, Anna
Piekarz zawinęła dziecko w koc, znalazła jakiś taboret, włożyła tam córkę
i uciekła. Niektórzy więźniowie zabierali żywność z esesmańskich magazynów, a ona zabrała dziecko i samotnie uciekała. Spotkała po drodze

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach
32-060 Liszki 206
Telefon: 12 280-38-67
e-mail: gbpliszki@wp.pl

i umieszczono w areszcie, w którym
przemoczone przesiedziały do rana.
Niemcy powiedzieli im, że zostaną
wywiezione samochodem do obozu
Auschwitz i tak się też stało.

Zaprowadzono je do łaźni i kazano
rozebrać się do naga. Potem zostały
ogolone na całym ciele, ostrzyżono
im głowy i wydano więzienne
ubranie oraz drewniaki na nogi.
Po tych wszystkich czynnościach
umieszczono je w baraku. Z powodu
ciąży Annę Piekarz przed porodem
przeniesiono do innego baraku.
Poród rozpoczął się w poniedziałek
po południu, a urodziła dopiero
w środę, 8 listopada 1944 roku.
Potem przez dwa tygodnie leżała
tak słaba, że nawet Stefanii nie mogła
karmić. Stara Rosjanka przynosiła jej
dziecko i dostawiała do piersi. Córka,
która przyszła na świat, cały czas była
przy niej. Jak już wyzdrowiała, wypuszczono ją ze szpitala i umieszczono w innym baraku.

jakiegoś Niemca, a że córka wtedy
strasznie płakała, to on radził dać jej
cukru, żeby się uspokoiła. Bała się,
aby ten Niemiec jej nie zatrzymał,
ale puścił ją wolno. Szła pieszo i ciągnęła na sznurku obozowy taboret,
w którym leżała córka.
Wędrówka do Libiąża
i Krzeszowic

Pokonując kilkanaście kilometrów
dotarła do Libiąża. Tam zatrzymała
się u gospodarzy, którzy ją przygarnęli. To byli zamożni ludzie,
mieli sklep w tej miejscowości.
Byli dla niej bardzo dobrzy, dawali
jej wszystko, czego potrzebowała.
Dla dziecka przygotowali kołyskę.
Mogła u nich być dłużej, ale ona
chciała dostać się jak najszybciej
do rodzinnego domu. Mieszkała
u nich tylko tydzień. Potem dotarła do Krzeszowic, gdzie jej brat
służył u jednego z gospodarzy.
Tam przenocowała, a potem jedna
z kobiet pojechała powiadomić jej
męża w Czubrowicach, żeby po nią
przyjechał. Mąż nie chciał wierzyć,
że to prawda, bo myślał, że ona już
nie żyje.

7

Powrót do Osieka koło Olkusza
W końcu jednak ta wiadomość dotarła do jego świadomości i 8 lutego
1945 roku przywiózł ocalone z Auschwitz do domu swojej teściowej
w Osieku. Mąż Anny Piekarz poszedł do urzędu stanu cywilnego
zgłosić fakt narodzin dziecka, ale
nie powiedział, że córka urodziła
się w obozie Auschwitz. Podał jako
miejsce urodzenia Czubrowice. Bał
się, żeby nie było jakichś kłopotów.
Córka Stefania dopiero po ślubie
przeprowadziła sądownie zmianę
miejsca urodzenia w swojej metryce.

Stefania Wernik nie może pamiętać
tragicznych wydarzeń, których
świadkiem była jej matka, wszak
w momencie wyzwolenia KL Auschwitz w dniu 27 stycznia 1945 r.
miała zaledwie niecałe trzy miesiące.
Do dzisiaj miewa jednak męczące
sny, w których ciągle przed czymś
ucieka. Po przebudzeniu jest szczęśliwa, że był to tylko koszmar senny.
v Adam Cyra

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-16.00
8.00-18.00

GBP w Liszkach prowadzi dwie filie.
Filia w Morawicy
32-084 Morawica 1
(dawny budynek Alfy)
Godziny otwarcia filii:
Wtorek – 13.00-18.00
Środa – 12.00-17.00
Piątek – 11.00-16.00
Filia w Kaszowie
Budynek OSP Kaszów 614,
32-060 Liszki
Godziny otwarcia filii:
Poniedziałek
Czwartek

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00

Więcej na naszej stronie
www.biblioteka.liszki.pl
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Udon z wędzonym tofu
i warzywami w sosie teryiaki
Ostatnio staram się jeść mniej mięsa, staram się, bo szczerze mówiąc,
trudno mi to idzie. Od czegoś trzeba zacząć. Tofu lubię, wędzonego jeszcze
nie jadłam, więc jak je w Lidlu zobaczyłam, to kupiłam i przyszłam, położyłam na stole. Chwila przeglądu co jest z warzyw w domu i do roboty.
Do tego makaron udon i jedziemy.
Ten obiad był przygotowany dla
dwóch osób i naprawdę połowa
takiej porcji jest wystarczająca
i wypełniająca :)
Udon z wędzonym tofu
i warzywami w sosie teryiaki
• opakowanie tofu
wędzonego
• 4 łyżki sosu sojowego
• 1 cm startego imbiru
• 2 plasterki papryki chilli
• 2 nieduże cebule
• 1 duży pak choi
(nie masz? zamień na
kapustę pekińską)
• 3 ząbki czosnku
• 1 opakowanie
makaronu udon
• 4 łyżki sosu teryiaki
• 1/2 czerwona papryka
• 1 łyżka soku z limonki
• olej
• świeżo mielony pieprz

Tofu kroimy w kosteczkę przekładamy do miski i zalewamy
sosem sojowym wraz ze startym
imbirem oraz dodajemy pla- Na patelnię wlewamy olej i podsterki chili. Odstawiamy.
smażamy na nim czosnek wraz
Obieramy czosnek i kroimy z cebulą, po chwili dodajemy
w plasterki, pak choja kroimy całą zawartość miseczki z tofu,
w plasterki, paprykę w kostkę, podsmażamy tofu. Po chwili dodajemy paprykę oraz pak choja,
cebulę w kostkę.
Udon gotujemy zgodnie z zale- dodajemy sos teryiaki. Podduszamy wszystko, na koniec doceniami na opakowaniu.

prawiamy sokiem z limonki.
Dodajemy ugotowany makaron
i mieszamy całość.
A gdy zapakujemy do pudełeczka doprawiamy świeżo
zmielonym pieprzem.
Smacznego!

Ulla Pałka

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

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606


www.stomatologia.ubf.pl

NIESKAZITELNIE PIĘKNA CERA
Oriflame przedstawia najnowszy podkład
z serii The One EVERLASTING SYNC
z unikalną technologią Skin Response.
Dzięki dynamicznie reagującej na warunki zewnętrzne technologii Skin Response,
wchłania obecną w powietrzu wilgoć,
sprawiając, że skóra wygląda świeżo
i pięknie.
W otoczeniu suchego powietrza pomaga
zachować naturalną wilgotność skóry, by zapewnić jej idealny wygląd. Podkład
zapewnia trwałość do 30 godzin i półmatowe wykończenie. Jest odporny na
ścieranie, posiada wodoodporną formułę i jest odporny na wilgoć.
Podkład posiada aż 15 odcieni stworzonych do ciepłych, zimnych i neutralnych
tonacji skóry.
JUŻ DZISIAJ ZAPRASZAM DO NASZYCH BIUR PO PRÓBKI
I DOBÓR ODPOWIEDNIEGO KOLORU DLA SIEBIE.
Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

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

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Superfoods – co to jest i czemu jest takie dobre?
Jakiś czas temu zrobiło się głośno o Superfoods. To żywność nadzwaczyjna i jedyna w swoim rodzaju. To heros wśród wszelkich
pokarmów! Jeśli ciekawi Cię, które produkty mają niezwykłą, uzdrawiającą i odmładzającą moc, zapoznaj się z naszym artykułem.
Superfoods to superżywność, czyli naturalne, nieprzetworzone produkty, które zawierają składniki
działające wyjątkowo korzystnie na organizm. To nie
tylko egzotyczne nasiona chia, spirulina, czy nieco
bardziej znane jagody goi. Do superfoods należą
również dobrze nam znane produkty, takie jak: dynia,
jarmuż, siemie lniane, miód czy żurawina. To oczywiście nie wszystko.
Bogactwo Superfoods

Superfoods to żywność bogata w składniki odżywcze,
witaminy, minerały, proteiny, enzymy a także antyoksydanty. Produkty superfoods potrafią poprawić kondycję a także wydolność organizmu praktycznie z dnia
na dzień! Każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał
powiedzenie: nie wystarczy jeść, trzeba się odżywiać.
Czym, jeżeli nie właśnie superfoods?
Góra bezwartościowego jedzenia nie spowoduje
w naszym organizmie nic poza chwilowym wrażeniem
sytości. Sztuką jest zjedzenie tego, co faktycznie nas
odżywi, zregeneruje, poprawi odporność, dostarczy
energii a na dodatek zostanie szybko i łatwo strawione.

nowotworowo. Z tych względów, w chłodne dni
powinna się w naszym jadłospisie pojawiać jak
najczęściej. Szklanka dyniowego purée dostarcza
10 mg witaminy C i pokrywa aż siedmiokrotnie
zapotrzebowanie na witaminę A. Dynia zawiera
dużo błonnika a także karotenoidów, które chronią
przed chorobami serca, nowotworami i chorobami
oczu. Zawiera również magnez, wapń oraz potas.
Ponad to, pestki dyni są bogate w cynk. Dostarczają także fitosteroli, które ograniczają wchłanianie cholesterolu z pożywienia.
Miód i produkty pszczele

Nie od dzisiaj miód kojarzy nam się z zimową porą
i bardzo dobrze! Miód, pierzga i propolis to produkty o niezwykłych właściwościach odżywczych
i leczniczych. Ich spożywanie jest ważne szczególnie zimą i jesienią, ponieważ są bogate w minerały, probiotyki, enzymy, antyoksydanty i inne
dobroczynne substancje o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i przeciwgrzybicznym.

sionami chia. Zawiera kwasy ALA, które obniżają
poziom cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi.
Zawiera także sporo błonnika. Siemię lniane jest
Jarmuż
Ale spokojnie! W diecie superfoods nie chodzi o to, Jakiś czas temu zrobiło się głośno o jarmużu, najbogatszym źródłem lignanów, dlatego bardzo
aby od razu zrezygnować ze wszystkich naszych die- jednak wcale nie jest on żadną nowością. Był dobrze wpływa na pracę jelit. Przeciwdziała nowotetycznych przyzwyczajeń i przejść na pełen rygor. jednym z najpopularniejszych warzyw w śre- tworom, chorobom serca oraz stanom zapalnym.
Superdieta cechuje się tym, że jest dobrze zbilan- dniowiecznej Europie. Ta roślina to prawdziwa Ponad to, nasiona lnu obniżają poziom cukru
sowana, a superżywność zajmuje w niej ważne, ale skarbnica wartości odżywczych. Jest bogaty we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Dostarczają
w białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk oraz również dużo wapnia, aż 400 mg na szklankę.
niewyłączne miejsce.
magnez. Zawiera również silne przeciwutleniacze,
Żurawina
Nasze polskie Superfoods
które eliminują z organizmu substancje szkodliwe
Skuteczność leczniczych właściwości żurawiny
Na superfoods składa się aż kilkadziesiąt produktów,
dla DNA i powodujące nowotwory i powstrzymują
udowodniono w badaniach. Cechuje się silnym
w tym artykule skupimy się na tych łatwo dostępnych
wzrost komórek rakowych. Najlepiej mieć go w lodziałaniem antybakteryjnym, przez co skuw naszym kraju. Aby je zdobyć w większości przydówce przez cały rok! Jedna szklanka jarmużu zatecznie zwalcza choroby układu moczowego, popadków wystarczy udać się do warzywniaka lub zaspokaja aż 90% zapotrzebowania na witaminę C,
karmowego, a nawet stany zapalne dziąseł. Co
przyjaźnionego rolnika.
100% zapotrzebowania na witaminę A i 450-600%
ciekawe, żurawina może działać jak antybiotyk.
zapotrzebowania na witaminę K!
Dynia
Dzięki zawartych w niej proantocyjanidach eliDynia to świetna propozycja na jesień oraz zimę.
minuje np. bakterię Helicobacter Pylori uważaną
Siemię lniane
To warzywo zawiera bardzo wiele składników
Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów za główną przyczynę wrzodów żołądka. Żurawina
wzmacniających odporność i działających antytłuszczowych, które może konkurować z na- to prawdziwe bogactwo przeciwutleniaczy. Za-

wiera witaminę C, beta-karoten oraz polifenole
i flawonoidy. Te związki przeciwdziałają chorobom
serca, poprzez redukcję złego cholesterolu i podnoszenie dobrego.
Jedzenie na bogato

Czy na pewno wiesz, co jesz? Może warto
przyjrzeć się bliżej tematowi Superfoods i poznać
całe spektrum produktów, które doskonale odż y wią nasz organizm i staną się mocnym
wsparciem podczas choroby lub przeziębienia. Na
superfoods składa się kilkadziesiąt produktów,
w tym artykule przedstawiliśmy zaledwie kilka
istotnych produktów przy obecnej porze roku
i łatwo dostępnych w Polsce. Warto jednak poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie i wzbogacać
codzienną kuchnię o superżywność.
v www.centaurus.org.pl

Twoja pomoc ma znaczenie. Razem możemy więcej!
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt.
Wystarczy, że w deklarację PIT wpiszesz KRS 0000225394 i Twój 1 procent podatku wesprze zwierzęta!

Styl dla kreatywnych, czyli
kilka słów o nurcie w stylizacji
wnętrz jakim jest fusion

Nieocenioną rolę odgrywa tu kreatywność, polegająca na twórczym poszukiwaniu inspiracji tam,gdzie byśmy się tego nie spodziewali, to styl który
pozwala na odważne aranżacje i indywidualne rozwiązania wnętrzarskie.
Powstały na przełomie XX i XXI wieku w wyniku pewnego znudzeniaminimalizmem i chłodem nowoczesnych, monochromatycznych, betonowych
przestrzeni pozbawionych twórczego indywidualizmu.
Jak nazwa wskazuje, nurt ten to
fuzja, połączenie. W tym przypadku chodzi o nieszablonowe
łączenie kolorów, stylów, materiałów na zasadzie kontrastów
- a główną zasadą stał się - brak
zasad.

Pozornie wydawałoby się, nic
prostszego. Ale okazuje się, że
często istnieje bardzo cienka
granica pomiędzy ciekawym
w nęt r z em w st ylu f usion,
a tandetą i chaosem. Lepiej nie
zdawać się na przypadek, lecz
dobrze przemyśleć koncepcje,
eksperymentować, poszukać
inspiracji...
Cechami charakterystycznymi
tego stylu są:
• zestawienie mebli z różnych
epok (np. drewniany,
klasyczny stół i plastikowe
krzesła)
• materiały luksusowe
w połączeniu z tanimi
• oryginalne przedmioty
dekoracyjne
• printy na tkaninach lub
plakatach nawiązujące do
określonej stylistyki
• dodatki zaczerpnięte ze
stylów dalekich kultur

Więcej przeczytasz na: www.kjart.pl, e-sklep www.kjart.mozello.pl

Walentynkowo...
Walentynkowo – czyli jak? Z miłością? Z czułością? Czy raczej kiczowato?
Co tak naprawdę wyrażają „Walentynki”? Że kogoś kochamy? Czy może
są okazją, by przyznać się komuś, że jest obiektem naszych westchnień?
Praca terapeutyczna z parami,
które przeżywają kryzysy pokazuje, że takie święto jednocześnie ma i nie ma sensu. Nie
ma, bo miłość jest bardzo złożonym zjawiskiem i nie można
jej jedynie uprościć do święta
zakochanych. Wszyscy, którzy
są w długotrwałym związku
doskonale wiedzą, ile taka relacja wymaga pracy; jak bardzo
trzeba się starać; ile trzeba
pokory, czasem nawet frustrowania swoich potrzeb, by
związek był naprawdę szczęśliwy. Miłość jest stawianiem
drugiej osoby na równi ze
sobą. Chodzi w niej o to, że ani
moje, ani twoje nie jest ważniejsze. Oboje jesteśmy równi
i ważni w tej relacji. Jednak
bardzo często trzeba drugiego
postawić przed sobą – przed
swoimi potrzebami. Wówczas
takie zwykłe gesty miłości, jak
wstanie pierwszemu z łóżka
i zrobienie komuś kawy, czy

wyrzucenie śmieci, bo żona
lubi, kiedy jest czysto – urastają
do rangi prawdziwego poświęcenia. Wie to każdy, kto kocha...
Trudno jest z siebie dawać, ale
jak za to przyjemnie jest dostawać! Kiedy oboje siebie obdarowywujemy – wtedy oboje jesteśmy obdarowywani. Sednem
miłości jest wzajemność i wymienność. Tego właśnie bardzo
często brakuje w parach, które
zapominają o swoim związku.

I właśnie dlatego „Walentynki”
mają sens – ponieważ przypominają, że warto czasami (może
lepiej częściej niż raz w roku!)
po prostu pokazać komuś w wyjątkowy sposób, że jest dla nas
kimś ważnym. 14 lutego może
być do tego świetną okazją
zwłaszcza w czasach, kiedy
każdy jest szalenie zabiegany.
Nie okłamujmy się – warto
o związek dbać każdego dnia –
ale każdy dodatkowy moment
może być wykorzystany, by

pokazać swoje uczucia. Może
nawet nie tylko swojemu ukochanemu czy ukochanej, ale
również innym bliskim. To
szalenie miłe jest dostać choćby
ciepłe słowo od kogoś bliskiego.
A może „Walentynki” mogą
być okazją dla rodzin, żeby
choć przez chwilę razem usiąść
i wypić ciepłą herbatkę.
W tym wszystkim chodzi o to,
żeby uświadomić sobie ważność
budowania relacji w swoim
życiu i zdać sobie sprawę, że
to wymaga pracy i wysiłku.
Relacje w życiu mamy różne
i różne są sposoby na ich podtrzymanie. Jednak w Dniu św.
Walentego można każdemu,
kogo kochamy pokazać, że jest
ważny. I dziecku, i dorosłemu.
v Magdalena Poprawa
"Przystań" Ośrodek
Psychoterapii
32-060 Liszki 554
tel. 608 38 15 99
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LAT

Urząd Stanu Cywilnego w Zabierzowie

informuje, że organizuje uroczystość wręczenia medali
za długoletnie pożycie małżeńskie

dla tych par, które zawarły związek małżeński
w roku 1970 i 1969 i zamieszkują
na terenie Gminy Zabierzów
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w tutejszym
Urzędzie Stanu Cywilnego
pokój nr 07 na parterze, telefon 12 283 07 29
w terminie do dnia 27 marca 2020 r.
Zabierzów, dnia 10.02.2020 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Krystyna Jędrzejowska
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Północ o północy #2 – za nami!

Sezon 2020 rozpoczęliśmy od nocnej imprezy. Zapowiadały się naprawdę ciężkie warunki, gdyż padający przez tydzień deszcz bardzo mocno rozmył trasy którymi mieliśmy jechać. Tymczasem na dzień przed startem pogoda pokrzyżował nam plany i wszechobecne na pierwszej połowie trasy błoto zamarzło, radykalnie zmieniając warunki na dużo łatwiejsze niż oczekiwaliśmy. Trasa
wymagała zatem drobnej korekty, aby odwiedzić miejsca które na pewno nie zamarzły, finalnie była to naprawdę niezapomniana
noc. Przy bezchmurnym niebie i wyjątkowo jasnym „śnieżnym księżycu” przemierzaliśmy Jurę, finalnie znajdując wiele niezmrożonych topielisk, ale również wymagających podjazdów a także jaskiń.
Wystartowaliśmy po 20:00 pod Wolbromiem. Wspomniana noc
i cały dzień na minusie zmroziły trasę, przez co (niestety) było
zdecydowanie łatwiej niż się spodziewaliśmy. Gliniaste trasy na
pierwszych kilometrach, na których mieliśmy się ślizgać i walczyć
o przyczepność były twarde jak skała i poszło zdecydowanie szybciej niż było zaplanowane.
Ale to nie był problem, atrakcyjnych odcinków w okolicy jest na
tyle, że znaleźliśmy wystarczająco głębokie kałuże i błoto żeby powalczyć i wyśmienicie się bawić. Było głęboko, było stromo, było
technicznie i przez chwilę trialowo :-) W nocy niewiele widać, ale
w blasku księżyca mogliśmy zobaczyć panoramę okolicy będąc na
krawędzi Jury. Ponadto kilka wąwozów, skałki i jaskinie - w nocy
wszystko wygląda inaczej.
Po zakończeniu przerwy kawowo-posiłkowej i kilku naprawach
pojechaliśmy dalej. Wyciągarki i liny niejednokrotnie się przydały,
zarówno przy podjazdach jak i w bagnie. Wyciągaliśmy się wzajemnie z opresji co kilka kilometrów. Zabawa zakończyła się po 80
kilometrach jazdy około 5 nad ranem przy minus pięciu. Na trasie
jak zawsze pojawiały się drobniejsze i grubsze awarie, najpoważniejsza to urwane koło zawodnika zanim dojechał na zbiórkę, nie
udało się pojeździć…
Reszta to drobnostki które nie zakłóciły przebiegu imprezy i wszyscy dojechali do końca na kołach bez większych kłopotów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za znakomitą zabawę.
Tymczasem szykujemy się już do kolejnej imprezy 01.03.2020
czeka na nas piach i błoto! Oby tym razem mróz nie pokrzyżował
nam planów, a jeśli już to wraz z konkretnymi opadami śniegu aby
przebijać się przez zaspy!
Do zobaczenia w terenie!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

ROZCIĄGNIĘTY KOMFORT PRACY
czyli spodnie ze stretchem dla profesjonalisty i domowego majsterkowicza

Dziesiątki, setki albo i tysiące kucnięć, wypadów
czy wręcz szpagatów to codzienność fachowców
pracujących w warsztatach, fabrykach i na budowach. W tak wymagających warunkach trzeba nie tylko wykazać się
dobrą kondycją, ale także dysponować odpowiednimi… spodniami. Warto
wybierać te z zastosowaniem stretchu, który jako materiał rozciągliwy
znacząco podnosi wygodę i funkcjonalność użytkowania.
Wielu fachowców zna to
z doświadczenia: uciążliwe
klękanie, wiążące się z koniecznością każdorazowego wcześniejszego podciągnięcia spodni
nad kolanami. A czasem skutk ujące z sunięciem spodni
z pleców i ujawnieniem – w najlepszym wypadku – koloru bielizny. Taki dyskomfort nie
grozi użytkownikom spodni,
w których zastosowano stretch.
W z a le ż no ś c i o d mo delu
spodni, wstawki z elastycznego
materiału są wszywane w tak
newralgicznych miejscach jak
kolana, krok, łydki czy plecy,
zdecydowanie z w iększając
swobodę ruchów użytkownika.
W połączeniu z systemami pomysłowo zaprojektowanych kieszeni i uchwytów oraz atrakcyjnym designem przekłada
się to na obraz spodni roboczych jako w pełni funkcjonalnego, wygodnego i dobrze
się prezentującego narzędzia
pracy dla zróżnicowanych profesjonalistów oraz ambitnych
majsterkowiczów, pracujących
w najróżniejszych warunkach.

IV edycja festiwalu perkusyjnego

Caban Drummer Fest
szwów, objętych wieczystą gwarancją trwałości.

Problemem nie będzie też dobór
odpowiedniego rozmiaru, ponieważ szwedzki producent
stosuje bardzo szeroką i elastyczną rozmiarówkę damską
i męską, pozwalającą każdemu
dobrać idealnie dopasowany
model spodni.

W ofercie skandy nawsk iej
marki znaleźć można szeroką
paletę spodni, w których dzięki
zastosowaniu stretchu udało
Co istotne, w spodniach two- się znacząco podnieść wygodę
rzonych przez firmę Blaklader i funkcjonalność użytkowania.
stretch jest często łączony
z Cordurą – tkaniną ekstremalnie odporną na przetarcia
v www.blaklader.pl
– oraz z technologią potrójnych

14 marca 2020 roku w Starej Kotłowni w Chrzanowie
IV edycja festiwalu perkusyjnego Caban Drummer Fest.
Start o godz. 17.00. Zagrają: Maciej Sobczak, Natalia
Krząkała, Łukasz ‘Icanraz’ Sarnacki, Piotr Pniak, Tomasz
Torres. Wstęp wolny!
Funk, elektronika, muzyka latynoska czy metal - oto cała paleta
brzmień, które usłyszą fani perkusji podczas czwartej edycji
chrzanowskiego festiwalu Caban Drummer Fest.
Skład jest bardzo zróżnicowany i gwarantuje godziny dobrej muzyki.
Impreza ma charakter rodzinny i znakomicie integruje środowisko
nie tylko perkusyjne. Jak co roku podczas festiwalu nie zabraknie
konkursów z nagrodami dla uczestników.
Każdy będzie miał też szansę spróbować swoich sił na
profesjonalnym zestawem. A na koniec tradycyjny finał, który przez
lata stał się już punktem obowiązkowym Caban Drummer Fest.
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OFERUJEMY:
 OKNA PVC
DREWNIANE I ALUMINIOWE

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

 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

Spektakularny efekt, skromny budżet – metamorfoza sypialni
Przytulna i funkcjonalna sypialnia to prawdziwy skarb. Zwykle bowiem mamy do dyspozycji niewielką powierzchnię, na której oprócz łóżka musi się
zmieścić jeszcze pojemna szafa, a czasami również biurko i cała masa mniejszych lub większych elementów. To rodzaj mebli, które rzadko są wymieniane, gdyż nie należą do najtańszych. Czy w takim razie da się z sukcesem przeprowadzić szybką i niedrogą metamorfozę sypialni? Oczywiście!
Podstawą szybkich i tanich zmian – nie tylko w przypadku sypialni – jest
dobra baza. Gładkie, czyste ściany, dobrze utrzymana podłoga, stabilne
łóżko o prostej formie i szafa, która nie przytłacza swoimi gabarytami czy
kolorem to właśnie cechy, które sprawiają, że odmiana pomieszczenia jest
naprawdę prosta i wymaga właściwie tylko doboru odpowiednich dodatków.

Niestety mało kto ma ten komfort i w większości przypadków sypialnia nie
wpisuje się w definicje „bazy”. Na szczęście nawet taka sytuacja nie wyklucza
konkretnych zmian we wnętrzu, o czym mowa poniżej,
Natychmiastowe rozświetlenie
Najpierw zastanówmy się, co chcielibyśmy zmienić w swojej sypialni. –
Najczęstszym problemem w naszej szerokości geograficznej jest to, że sypialnia to pomieszczenie, w którym brakuje światła – podkreśla specjalistka
związana z marką KiK. – Jeśli ten problem nas dotyczy, warto pomyśleć
o przemalowaniu ścian – najlepiej na biały kolor z żółtymi tonami – podpowiada. Dlaczego taki? – Bo fantastycznie rozjaśnia pomieszczenie, a do
tego sprawia, że światło wpadające do pokoju wydaje się cieplejsze, nawet
w zimie, co niewątpliwie dodaje przytulności. Oczywiście, jeśli marzy nam
się inny odcień – np. róż, beż czy błękit lub fiolet, zdecydujmy się na niego.
Starajmy się jednak szukać ciepłych odcieni tych kolorów i łączyć je z jasnymi meblami – dodaje. Przemalowanie ścian daje natychmiastowy efekt
„wow”, można je z powodzeniem przeprowadzić samemu w weekend, przy
niskim nakładzie kosztów. To jeden z plusów niewielkiego metrażu – nie
potrzebujemy dużej ilości produktów, by go odmienić.
Miękkość i kolor
Jeszcze prostszym sposobem na metamorfozę sypialni, a także nadanie jej
ciepła jest zadbanie o odpowiednie tekstylia. – Chodzi oczywiście o pościel,
ale też zasłony i dywaniki. Dwa ostatnie elementy dosłownie mogą uczynić
wnętrze bardziej przytulnym, gdyż pomagają wygłuszać dźwięki i niwelują
„echo”, które w pustych pomieszczeniach może dawać się we znaki. Dodatkowo dywanikami można zakryć ewentualne rysy czy plamy na pod-

łodze, zaś zasłony w razie potrzeby świetnie zastąpią rolety, firanki i żaluzje.
Rezygnacja z nich sprawi, że do pokoju będzie wpadać o wiele więcej światła
- zauważa specjalistka KiK. Jeśli zdecydujemy się na wymianę lub wprowadzenie do naszej sypialni wszystkich tych trzech elementów, unikajmy
„kompletów” w identycznym kolorze – inaczej tkaniny całkowicie zdominują
wnętrze i mogą je przytłoczyć. Warto natomiast postawić na odcienie z tej
samej palety – szarości i biel, beże i brązy, różne odcienie błękitu czy różu,
ale też każdego innego koloru, który lubimy. Jeden z elementów - np. pościel
lub narzuta na łóżku – może też być wzorzysty. To świetne rozwiązanie, bo
z jednej strony dopasowane kolorystycznie tkaniny dają wrażenie spójności
i ładu (a w takim otoczeniu łatwiej wypocząć), z drugiej sprawiają, że wnętrze
ma więcej głębi i „trójwymiarowości”.

Jasna sprawa
Czasem wnętrze może diametralnie odmienić jedna… żarówka. Zwykle
jednak sprawa z oświetleniem nie jest niestety taka prosta. – Projektowanie
oświetlenia we wnętrzu wymaga nieco specjalistycznej wiedzy. Ale jest jedna
zasada, która sprawdza się zawsze – źródeł światła powinno być kilka, pojedyncza lampa na suficie o zbyt mocnej lub zbyt słabej żarówce „spłaszcza”
wnętrze i daje nieprzyjemne wrażenie. Najlepiej zainwestować w lampkę
lub lampki, które powinny się znaleźć po obu stronach łóżka. Przyda się
też lampa podłogowa, którą można ustawić obok szafy lub lustra, jeśli takie
posiadamy. A jeżeli budżet albo rozmieszczenie mebli w pokoju nam na
to nie pozwala, sprawmy sobie sznury światełek o przyjemnym, żółtym
świetle. Takie same powinny być też wszystkie żarówki w sypialni, zwłaszcza
w lampach, z których korzystamy przy czytaniu. Bardzo przytulnie wyglądają też cotton ballsy, które można zawiesić na karniszu, ramie łóżka
czy regale – podpowiada stylistka wnętrz marki KiK.
Wisienki na torcie
Na koniec najprzyjemniejsze: dekoracje. – Wszelkiego rodzaju poradniki
na pierwszym miejscu wśród „sypialnianych” dekoracji stawiają poduszki.
Są niedrogie i faktycznie odmieniają wygląd łóżka. Mogą kontrastować

z pościelą, mieć podobny odcień albo różne wzory i kolory, taki kontrolowany miszmasz – mówi ekspertka KiK. Jednak warto także pamiętać
o pozostałych elementach dekoracyjnych, takich jak lustra, obrazki oraz
zdjęcia. Te pierwsze świetnie powiększają optycznie wnętrze, zaś ozdoby
wieszane na ścianach nie zajmują właściwie wcale przestrzeni, a dodają
mu charakteru. W sklepach można bez problemu kupić rzepy montażowe,
które nie wymagają robienia dziur w ścianach – to doskonałe rozwiązanie
dla tych, którzy wynajmują mieszkanie albo lubią często przemeblowywać
pokój i zmieniać jego wystrój.
Ale prawdziwą ozdobą sypialni, mogą być też oczywiście użytkowe przedmioty, czyli lampy, pościel, a także koce oraz narzuty. – W niewielkich
sypialniach świetnie sprawdzają się również wszelkiego rodzaju wiszące
ozdoby, na przykład bardzo modne sztuczne poroża i łapacze snów czy
makatki i makramy, ale też wąskie regały przypominające drabinę. Nie
zajmują wiele miejsca, a można na nich z powodzeniem ustawić naszą kolekcję muszli, świece, szkatułkę z biżuterią i inne ulubione drobiazgi – podpowiada ekspertka KiK.

Opanowywanie chaosu
Ostatnim elementem, który może pomóc przeobrazić nam sypialnię w naprawdę przyjemne miejsce, są… ozdobne kartony i pudła.
– Pomogą nam uporządkować nasze rzeczy i opanować wizualny chaos. Na
pewno znajdzie się na nie miejsce pod łóżkiem czy na szafie. W ostateczności mogą nawet zastąpić stolik nocny, pod warunkiem, że nie będziemy
na nich stawiać kubków z napojami ani świec albo przynajmniej będziemy
bardzo ostrożni – podsumowuje ekspertka KiK.
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tel.: 796 351 499

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

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

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom ok. 60 m kw. do generalnego
remontu plus stodoła ok. 70 m kw
w dobrym stanie na 33 a działce
w Morawicy.

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

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

Cena: 450 tys. PLN.

Cena: 1.290 tys. PLN.

gm. Krzeszowice, działka 14 a,

Dom 140 m kw w Żarach,
przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

Cena: 250 tys. PLN.

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

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

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

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

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 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 w Tenczynku o powierzchni
całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.
Cena: 450 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
działka budowlana w spokojnym
miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach,
gm. Liszki.
Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 100 m kw
plus warsztat 120 m kw
w Zabierzowie, działka 3 a.
Cena: 445 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
odrębne mieszkanie ok. 90 m
kw. w domu w Nowej Górze,
z garażem i pomieszczeniem
gospodarczym.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
piękna działka budowlana 38 a
w Siedlcu, z widokiem na Tatry.
Nowa cena: 199 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.
Cena: 719 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw w Filipowicach,
działka 13 a.
Cena: 319 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 230 m kw
plus warsztat 150 m kw
w Nowej Górze, działka 6 a.
Cena: 380 tys. PLN.

ogrodzona, zagospodarowana działka
budowlano-usługowa o pow. 11 a w
Brzezince, gm. Zabierzów.

Nowa cena: 149 tys. PLN.

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

Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
Dom 120 m kw w Myślachowicach, działka 3 a. Cena: 245 tys. PLN.
Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
Dom 60 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
Dom 70 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 380 tys. PLN.
Dom 300 m kw w Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
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.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
Działka budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
37. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Nowa cena: 119 tys. PLN.

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

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
61. Działka usługowo budowlana, w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770
m kw. Wydane warunki zabudowy (WZ) na budynek handlowo usługowy z częścią
mieszkalną.Cena: 1.200 tys. PLN.
62. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
63. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.
64. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
65. 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.
66. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
67. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
68. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).

69.
70.
71.
72.

Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW
73. Dół domu w Krakowie - Bieżanów, okolice ul. Sucharskiego, dla max 10
osób. 5 pokoi dwuosobowych, kuchnia, łazienka z prysznicem. Cena dotyczy
2 osób (pokój dwuosobowy), powyżej pół roku najmu, obejmuje wszystkie
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym. 1000 zł / m-c / 2 osoby
74. Dwa pokoje 3-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazienka w Rudawie gm.
Zabierzów. W cenie media i ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc.
Cena 1350 zł / m-c / za 1 pokój 3 osobowy
75. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób.
Cena: 800 zł/m-c.
76. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
77. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN.

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

POSZUKUJEMY DOMÓW
DO ZAMIESZKANIA LUB REMONTU
tel. 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową
publikację na łamach „Gwarka”.
Szczegóły: tel. 796-351-499

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

TRZEBINIA

Zapraszamy na
Posiady Satyry i Humoru w Krzeszowicach
Sobota, 22 lutego 2020, godz. 16.00
Kopalnia Talentów
w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„365 DNI” PREMIERA
• 19.02 - 20.02 godz. 20.15 • 21.02 kino nieczynne • 22.02 - 27.02 godz. 20.15 •
czas projekcji: 115 min.; prod. Polska – 18 lat; reżyseria: Barbara Białowąs; gatunek: erotyczny
obsada: Anna Maria Sieklucka, Michele Morrone, Natasza Urbańska
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)
„ZENEK” PREMIERA
• 19.02 - 20.02 godz. 15.00, 17.30 • 21.02 kino nieczynne • 22.02 - 27.02 godz. 15.00, 17.30 •
czas projekcji: 120 min.; prod. Polska – 12 lat; reżyseria: Jan Hryniak; gatunek: muzyczny/biograficzny
obsada: Krzysztof Czeczot, Klara Bielawka
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)
„SWINGERSI” PREMIERA
• 28.02 kino nieczynne • 29.02 - 5.03 godz. 16.00, 18.00 • 6.03 kino nieczynne •
• 7.03 godz. 19.00 wieczór dla kobiet • 8.03 kino nieczynne • 9.03 - 12.03 godz. 16.00, 18.00 •
czas projekcji: 90 min.; prod. Polska – 15 lat; reżyseria: Andrejs Ēķis; gatunek: komedia
obsada: Krzysztof Czeczot, Ilona Ostrowska, Joanna Liszowska
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)
„PTAKI NOCY (I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN)”
• 28.02 kino nieczynne • 29.02 - 5.03 godz. 20.00 • 6.03 kino nieczynne •
• 7.03 kino nieczynne • 8.03 kino nieczynne • 9.03 - 12.03 godz. 20.00 •
czas projekcji: 120 min.; prod. USA – 15 lat; reżyseria: Cathy Yan; gatunek: akcja/sci-fi;
obsada: Margot Robbie
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)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„365 DNI”
• 18.02, 20.02 - 19:30 • 19.02 - 17:00 •
czas trwania: 118 min., erotyczny, Polska; Cena biletów - 16 zł i 14 zł
„ZENEK”
• 18.02, 20.02, 23.02, 25.02, 27.02 - 17:00 • 21.02, 28.02, 03.03, 04.03, 05.03 - 16:00 •
• 19.02, 22.02, 26.02 - 19:30 • 29.02, 01.03 - 15:00 •
czas trwania: 119 min., biograficzny, Polska; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„URWIS” (dubb pl)
• 06.03, 10.03, 11.03, 12.03 - 18:00 •
czas trwania: 90 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„NAPRZÓD” (dubb pl)
• 13.03, 17.03, 18.03 - 15:45, 18:00 • 14.03, 15.03 - 15:00, 17:15 •
czas trwania: 105 min., animowany, USA; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
„SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER”
• 13.03, 17.03, 18.03 - 20:15 • 14.03, 15.03 - 19:45 •
czas trwania: 130 min., thriller, Polska; Cena biletów- 16 zł i 14 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HOSSA

Trafiła pod naszą opiekę 6 miesiący temu. Chuda, wyłysiała, ogólnie w złej kondycji. Wyleczyliśmy
chorą skórę, złamane serce, odkarmiliśmy. Efekt widoczny na zdjęciach. To łagodna, miła i bardzo
ruchliwa sunia. Potrzebuje aktywnego domu, ale też spokojnego. Denerwuje ją hałas, gestykulujący w rozmowie mężczyźni (u kobiet to jej nie przeszkadza). Reakcji na dzieci i koty nie znamy.
Z psami dogaduje się bez problemów. Hossa ma około 5 lat. Czeka na dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Kontakt: 783 553 197.

TEO

Dlaczego ludzie pozbywają się tak fajnych psów? Młody, radosny, serdeczny, a za człowiekiem poszedłby dosłownie w ogień..., a ktoś jednak wysadził go z samochodu na wiejskiej drodze. Teo czekał
na tego ''ktosia'' w jednym miejscu ponad dwa tygodnie, a że witał bardzo serdecznie każdego, kto
tamtędy przechodził, zaczął niestety co niektórym przeszkadzać. Teo uchroniony przez dobrą duszę
przed schroniskiem , dołączył w ostatniej chwili do łętkowickich bezdomniaków. Wydawało się, że
ze swoją urodą nie powinien długo czekać na dom, a niestety czeka już prawie rok. Teo ma około 3
lata, waży 25 kg. Czeka na swojego człowieka w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach
Kolonii (okolice Krakowa). Kontakt: 783 553 197.

MIJA

Jeszcze do niedawna jej ''domem'' był kawałek betonu przed wejściem do wiejskiego sklepu spożywczego. W tamtych okolicach to niestety standard. Problem bezdomności psów ogromny, tylko
mało kto to widzi... Sześciokilogramowe, zagubione chucherko. Nie było dobrym pomysłem sterylizować ją aborcyjnie i wypuszczać z powrotem pod sklep, więc zlitowaliśmy się i przyjechała do nas.
Bardzo uległa, serdeczna, cicha myszka. Ma około 2-3 lata. Czeka na dom w naszym fundacyjnym
przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Kontakt: 783 553 197.

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

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

SZNURECZEK

Przedstawiamy Sznureczka - pięknego, szczupłego pieska. Sznureczek jest miłym, grzecznym, przyjaznym zwierzakiem. Początkowo może się trochę bać, ale gdy się ośmieli, będzie kochanym przyjacielem rodziny. Psiak bez problemu może zamieszkać w domu, zachowuje czystość, jest grzeczny.
Bardzo ładnie na smyczy, nie sprawia żadnych problemów, ustępuje innym pieskom, nie dominuje.
Sznurek ma około 2-3 lata, waży około 17 kg. Jest bardzo uroczym zwierzakiem o mięciutkim,
dłuższym włosie. Sznureczek w schronisku nie sprawia żadnych problemów, jest kochanym, pogodnym zwierzaczkiem. Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Sznureczka.

LAPONIA

Przedstawiamy Laponię - malutką, kochaną, młodziutką sunię, która trafiła do nas z maluszkami.
Dzieci mają domy, Laponia dotychczas nie miała tyle szczęścia. Sunia ma około 1 roku, waży około
6-7 kg, większa nie będzie. Laponia jest ogromnie wpatrzona w opiekunów, jest bardzo otwartą,
pro-ludzką suczką. Lubi przytulanie, pozwala się brać na ręce, jest towarzyska. Laponia uczy się
chodzić na smyczy, idzie jej coraz lepiej. Bardzo prosimy o dobry i kochający dom dla Laponii.

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

KOTEK KRYPTONEK

Przedstawiam Kryptonka - starszego kotka, którego historia jest wyjątkowo smutna. Kryptonek już
po raz kolejny ma w życiu ogromnego pecha. Kiedyś porzucony, niespełna rok i znów wylądował
na ulicy. Kłamstwa ze strony pseudo-opiekunów, żałosne tłumaczenia, to jedyne słowa, które cisną
się na usta. Kryptonek to koci staruszek; obecnie ma około 16 lat, ale nadal cieszy się niezłym
zdrowiem. Wyniki badań ma dobre. Może i ma trochę butne spojrzenie :), ale to naprawdę wyjątkowo miły i grzeczny kot. Kryptonek szczególnie dobrze dogaduje się z innymi kocurami. Sam
pomógł odchować wspaniałego kociaka, teraz ma za kumpla innego starszego kocura. Niestety
wiele kotków go nie akceptuje i kociak nie może mieć tak komfortowych warunków na jakie zasługuje. Bardzo prosimy o szansę i prawdziwy dom dla Krypcia.

Zwracamy się o wsparcie poprzez przekazanie naszym zwierzaczkom karmy w puszkach dla kociąt i szczeniąt oraz dla staruszków. To zwierzaki, które mają szczególne potrzeby
i za każdą przekazaną puszkę będziemy niezmiernie wdzięczni.
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

MILUTKA ŚWINKA MORSKA
SZUKA DOBREGO DOMU
Świnka czeka na nowego właściciela
w Tenczynku. Tel. 666 290 892.
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice,
Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra,
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów,
Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice,
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast
i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie
Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja
odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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RAF-TRANS

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

• USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

WSPÓŁPRACUJEMY Z KOPALNIAMI KRUSZYW

KONKURENCYJNE CENY


605 100 655

BIAŁY KOŚCIÓŁ, DROGA 94 NA OLKUSZ
KREDYT KONSOLIDACYJNY

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SPRZEDAŻ
SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI LUB KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM:
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Załatwiamy wszystkie dokumenty, niezbędne do zakupu/sprzedaży
nieruchomości będącej w ofercie naszego Biura
• Nowość! Oferujemy pomoc w załatwieniu dokumentów niezbędnych do zakupu/
sprzedaży nieruchomości nie będących w ofercie naszego Biura
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,
agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Nowość! Załatwiamy kredyty hipoteczne (lub gotówkowe) na sfinansowanie zakupu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko nieruchomości
będących w ofercie naszego Biura)
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka
Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych branżowych portali internetowych
• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

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

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

F.H.U.T. „ROKO”
Profesjonalne
układanie kostki
granitowej:

PROSTA DROGA
DO KONSOLIDACJI
Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3
12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00

RRSO 10,46%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Prosta
konsolidacja” wynosi 10,46%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):
72 021 zł, całkowita kwota do zapłaty: 105 252,58 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99%,
całkowity koszt kredytu: 33 231,58 zł (w tym prowizja: 0 zł, odsetki: 33 231,58 zł),
97 miesięcznych rat (w tym 96 równych rat w wysokości 1085,09 zł, ostatnia rata:
1083,94 zł). Kalkulacja została dokonana na 13.11.2019 r. na reprezentatywnym
przykładzie. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 zł. W ramach promocji nie można
konsolidować zobowiązań zaciągniętych w Alior Banku. 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 Alior Banku
SA i na www.aliorbank.pl.

• Podbudowy
• Drogi dojazdowe
• Chodniki
• Tarasy
• Parkingi
• Schody
Oferujemy szeroki
wachlarz usług
brukarskich
i montażowych

ul. Śląska 43, 32-064 Rudawa
Tel: 518 030 707

