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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

F.H.U.T. „ROKO”

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

Oferujemy szeroki
wachlarz usług
brukarskich
i montażowych

Profesjonalne
układanie kostki
granitowej:

• Podbudowy
• Drogi dojazdowe
• Chodniki
• Tarasy
• Parkingi
• Schody

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

CA Express Credit Agricole
Krzeszowice, ul. Krakowska 16

Więcej na str. 2

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW 

BOLIX oraz KNAUF

otwarte: pn - pt 600 - 1800 Sobota 600 - 1300

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

Tynk silikonowy

130 zł
za wiadro

Ecoside
25 kg

Koc – cichy bohater 
jesiennych wnętrz

Z czym kojarzy się jesień? Oczywiście z bezkarnym sie-
dzeniem pod kocem i oglądaniem ulubionego serialu, 
przeglądaniem Internetu czy czytaniem książki. To jedna 
z najprostszych, a przy tym największych przyjemności. 
Nie zapominajmy jednak o tym, że sięgając po odpo-
wiednie koce możemy nie tylko umilić sobie jesienne 
wieczory, ale także odmienić wnętrze, nadając mu przy-
tulnego charakteru. Jak to zrobić? Podpowiadamy!
Kolorowe liście, kasztany, ja-
rzębina, łagodne światło – złota 
polska jesień to piękny, ale dość 
krótki czas. A przecież jesień to też 
długie miesiące szarugi i nieprzy-
jemnej pogody, przed którą najlepiej 
schować się właśnie we własnych 
czterech kątach. 

Nieoficjalny symbol jesieni
A skoro mamy spędzać w nich 
dużo czasu, warto zainwestować 
w to, czego nie może zabraknąć 
w żadnym domu, zwłaszcza 
w chłodne miesiące. Chodzi oczy-
wiście o nieoficjalny symbol jesieni: 
miękki, puszysty, ciepły koc. To 10% rabatu

GALICJA-ELTAL S.C. • 32-080 ZABIERZÓW, ul. DĘBOWA 4
12 636-55-55 • www.galicja-eltal.com.pl • biuro@galicja-eltal.com.pl

Zapraszamy do nowegowarsztatu samochodowego
PON.-PT. od 9.00 do 17.00
• MECHANIKA SAMOCHODOWA
• KLIMATYZACJA
• ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
•WULKANIZACJA
• MONTAŻ AKCESORII DO SAMOCHODU

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

FHU LAWINA S.C.

ZATRUDNI MŁODĄ OSOBĘ
JAKO

POMOCNIK HYDRAULIKA
MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT.B.

tel. 504 041 155, e-mail: uks24@poczta.fm

KUPIĘ STARE SAMOCHODY
FIAT 126, 125p • WARSZAWA • SYRENA

TEL. 730 690 923 GOTÓWKAOD RĘKI

Chcesz sprzedać / wynająć  
swoją nieruchomość?

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

DO SPRZEDANIA
dwurodzinnydom
wpięknymmiejscu

wBaczynie nadziałce 12 a.
Cena: 530 tys. PLN.

tel. 696 595 118
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najprostszy i zarazem najbardziej 
praktyczny sposób na to, by błyska-
wicznie odmienić wygląd wnętrza, 
a przy tym mieć coś, dzięki czemu 
o wiele przyjemniej będzie nam się 
w nim spędzać czas.
Zanim zrobi się zimno, koc 
moż emy zabrać na ostatn i 
w tym sezonie piknik do parku 
czy w ogrodzie. Bez niego popo-
łudniowa kawa lub herbata na bal-
konie nie będzie tak przyjemna, tak 
samo jak drzemka na kanapie czy 
wiele zwyczajowych jesiennych 
domowych aktywności, jak czy-
tanie, oglądanie, słuchanie, a nawet 
granie w gry.

„Demokratyczne” 
akcesorium

– Koc to jeden z bardzie uniwer-
salnych dodatków jesiennych. 
Przykryta nimi kanapa czy łóżka 
natychmiast nadają nowego cha-
rakteru wnętrzu, a co ciekawe, 
to chyba najbardziej „demokra-
tyczny” element dekoracyjny, bo 
skorzystać z niego mogą wszyscy 
– od ukochanej babci robiącej 
na drutach, przez wielbicieli le-
żenia z książką, herbatą albo te-
lefonem, po oglądające ulubione 
bajki dzieci, a nawet zwierzęta, 
które nie zawsze respektują zakazy 
wchodzenia na kanapę – opowiada 
z uśmiechem stylistka wnętrz 
związana z KiK i dodaje: koc to 
także świetny pomysł na prezent 
dla osoby, której „nie wiadomo 
co kupić”, zwłaszcza na parape-
tówkę. Koców naprawdę nigdy 
dość, zawsze gdzieś i komuś się 
przydadzą.
Na szczęście czasy, gdy koce 
można było kupić za ciężkie pie-
niądze za granicą albo – taniej, ale 
niekoniecznie ładniej – na targach 
i bazarach bezpowrotnie minęły. 
Dziś z nadejściem jesieni sklepy 
z dodatkami do wnętrz i meblami 

oferują multum rozmiarów, gru-
bości, kolorów i wzorów koców, 
pledów oraz narzut.

Na prezent  
– bezpieczny wybór

Co wybrać dla siebie? – Jeśli ku-
pujemy koc dla kogoś w prezencie, 
warto postawić na te jednobarwne 
w stonowanych kolorach, np. sza-
rości, bieli, ale też różu, które 
pasują do mieszkania tej osoby. 
Chyba, że znamy ulubiony kolor 
tego, kogo chcemy obdarować – 
wtedy wybór jest oczywisty. Jeśli 
jednak stajemy przed wyborem 
koca dla siebie – wtedy to sprawa 
wygląda zupełnie inaczej… – 
mówi specjalistka KiK.

Dla siebie – musi  
być przytulnie

– Przede wszystk im war to 
zwrócić uwagę na to, czy koc jest 
miękki. Najprzyjemniej otulić się 
oczywiście takim z polaru lub 
sztucznego futerka. Futrzane koce 
z długim włosiem należą zresztą 
obecnie do najmodniejszych propo-
zycji we wnętrzarstwie – tłumaczy 
dekoratorka wnętrz KiK. Warto 
zaznaczyć, że obok nich bardzo 
„instafriendly” są plecione pledy 

w stylu retro. Doskonale pasują 
do wnętrz, w których dominują 
zielone rośliny i drewno.

Dla ożywienia  
wnętrza – kolor

Te osoby, które chcą ożywić mi-
nimalistyczne wnętrze, powinny 
się zainteresować kocami w soczy-
stych, żywych kolorach, a nawet 
tymi z mocnymi wzorami. Nie 
bójmy się sięgać po egzotyczne 
motywy, takie jak liście i kwiaty, 
które wciąż są bardzo modne.  
– Podczas jesiennej szarugi dawka 
koloru zawsze nam się przyda. 
Jedno spojrzenie na taki pled 
i od razu robi się milej, bo kojarzy 
się z ciepłem, odpoczynkiem 
i słodkim lenistwem. A jak nam 
się „opatrzy”, to żaden problem. 
Wystarczy go schować na jakiś 
czas do szafy. Choć biorąc pod 
uwagę, jak miło jest przesiadywać 
pod kocykiem jesienią i zimą, wąt-
pliwe, że długo tam pozostanie 
– puentuje ekspertka związana 
z marką KiK.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

KOC – CICHY BOHATER JESIENNYCH WNĘTRZ

Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W tych dziwnych, nietypowych czasach, kiedy Corona wirus zmienia nasze przyzwyczajenia, dużo rzeczy dzieje się 
po raz pierwszy. Dzień 6 października 2020 roku był dla Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic, właśnie takim 
dniem, kiedy to po raz pierwszy Fundacja zorganizowała ON-LINE Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
pod wiele mówiącym tytułem „Razem możemy więcej”. Przygotowania do tego święta trwały na długo przed 
wyznaczoną datą. Ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Fundacji, przyjaciół i ludzi dobrej woli, 
wszystko udało się zorganizować na czas. Szczególne podziękowania należą się Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Starostwu Powiatowemu w Krakowie i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, którzy zostali partnerami całego przedsięwzięcia.
Wszyscy w napięciu oczekiwali na transmisję na żywo udostęp-
nioną poprzez oficjalną stronę Facebook Fundacji im. Brata Al-
berta. O godzinie jedenastej nastąpiło uroczyste rozpoczęcia im-
prezy, następnie odbyły się zajęcia z muzykoterapii z cyklu „Muzyką 
i kredką”, prowadzone przez pana Piotra Bzowskiego – zajęcia miały 
na celu zastosowanie połączenia muzyki i rysunku, jako niewer-
balnych środków komunikacji i ekspresji, aby pobudzić zdolności 
twórcze uczestników, ćwiczyć komunikację i integrację w grupie, 
a także miały na celu wpłynąć na poprawę samopoczucia i samo-
oceny uczestników. Po zakończonych warsztatach odbył się koncert 
zespołu Kracoustic, a następnie koncert Lidii Jazgar.
W trakcie spotkania przeprowadzony został konkurs dla osób, 
uczestniczących w spotkaniu on-line. Zadanych zostało w sumie 
pięć pytań, a Ci którzy się dodzwonili    i udzielili prawidłowej 
odpowiedzi, otrzymali nagrody niespodzianki. 
W wydarzenie włączyły się poprzez internet prawie wszystkie 
ośrodki zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami 
– domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i środowi-
skowe domy samopomocy z terenu powiatu krakowskiego od Prus, 
przez Pobiednik, Miłocice, Zielonki, Jerzmanowice, Skawinę aż po 
Konary. Jednostki same przygotowały plakaty, dekoracje i specjalny 
poczęstunek dla swoich Podopiecznych z okazji święta. 
Wszyscy, którzy chcą doświadczyć tych pozytywnych emocji, 
które towarzyszyły uczestnikom Powiatowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych, mogą to zrobić wchodząc na facebookowy profil 
naszej Fundacji: https://www.facebook.com/fundacja.brataalberta/
videos/343200893790463
Najważniejszym przesłaniem, płynącym z tego dnia był chyba 
sam tytuł, pod jakim Fundacja im. Brata Alberta zorganizowała 
w tym roku Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych „RAZEM 
MOŻEMY WIĘCEJ”. Pamiętajmy o tym nie tylko od święta, ale 
i na co dzień.

Podczas imprezy towarzyszyli nam wirtualnie:
Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca” Fun-
dacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy w Skawinie, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata 
Alberta Zgromadzenie Braci Albertynów w Ojcowie, Farma 
Życia – Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym, Dom Pomocy Spo-
łecznej w Więckowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifra-
terska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Dom Pomocy Spo-
łecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Prusach, Warsztat 
Terapii Zajęciowej Fundacji „Leonardo” w Woli Kalinowskiej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Filipowskiej prowa-
dzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Warsztat Te-
rapii Zajęciowej Rzozowie, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Jerzmanowicach, Schronisko dla Niepełnosprawnych Fundacji 
im. Brata Alberta w Radwanowicach, Bonifraterska Fundacja 
Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Świt” w Miłocicach, Dom Pomocy Społecznej 
w Batowicach. 

CA Express Credit Agricole
Krzeszowice, ul. Krakowska 16
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Rudawa

EKTRANS

79
79

Krzeszowice Kraków

Hotel
i restauracja

“KOCHANÓW”

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów

„4x4” inteligentny system rozpoznania napędu
Badania wszystkich typów pojazdów
Geometria zawieszenia
Naprawa pojazdów
Wkrótce serwis tachografów cyfrowych
Wkrótce do wynajęcia powierzchnia
reklamowa na telebimie.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KOCHANÓW
ul. Lubomirskich 18, DK 79 • tel. 725 612 555 • e-mail: oskp@ektrans.pl

Godziny otwarcia: Pn - Pt: 7:00 - 21:00 • Sb: 7:00 - 14:00

www.ektrans.pl

Terpap Papier
Este Color

MULTILAK
Mieszalnia farb
i tynków

RADOSNY TENCZYNEK
Konie miesiąca - Pomóż uratować ich życie!

W tym miesiącu wyjątkowo przedstawiamy dwa konie, bo ich historia jest wyjątkowa i dzieje się TERAZ! Piękna i Gaja. Dwie klacze trafiły pod 
opiekę FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT 18 września 2020 r., akcja zbierania środków na ich wykup od handlarza i uratowanie życia trwa, 
czasu jest coraz mniej. Nie znamy historii obu koni, nie mają dokumentacji, nie miały też imion (my im je nadaliśmy). Wiemy, że pochodzą 
z Węgier. Stamtąd trafiły do handlarza, bo ktoś uznał, że są już niepotrzebne.
Konie przez wielu traktowane są gorzej niż rzeczy. Pozwala się 
im żyć, pod warunkiem, że ciężko pracują na swoich właści-
cieli. Dla koni bezużytecznych, nie ma miejsca w świecie zysku.
Poruszeni ich losem, rzuciliśmy wszystko i pojechaliśmy ura-
tować Piękną i Gaję. Zabraliśmy je do siebie - do „Radosnego 
Tenczynka”, gdzie po raz pierwszy od dawna nie są uwiązane 
i spędzają czas z innymi końmi na zielonych padokach. Do-
staliśmy czas, żeby zorganizować pieniądze, i za nie zapłacić. 
Ten czas już się kończy. Dlatego tak ważna jest Wasza pomoc!
Jaką wartość ma życie? Ich życie dla handlarza to 8000 zł. Dla 
nas ich życie jest bezcenne, bez znaczenia czy są chore, stare, czy 
mogą pracować z człowiekiem czy zawsze będą się już bały. I Ty 
otwórz serce i nie bądź obojętny- pomóż nam uratować ich życie!
Obie klacze mimo ciężkich starań nie zapracowały sobie nawet 
na odrobinę sprawiedliwości, ludzkiej wdzięczności, czy współ-
czucia. O skromnej nawet emeryturze nie było mowy. Człowiek 
wydał wyrok - koniec w rzeźni, którego termin nieubłaganie 
się zbliża.
Historie wielu takich koni to codzienny koszmar, w którym 
trudno o wytchnienie, czas na zaspokojenie pragnienia i rege-
nerację. Lata ciężkiej pracy i złych warunków zrobią swoje…, 
potem jest tylko gorzej.
W oczach obu koni po błysku w oku nie ma śladu, są przerażający 
strach i niepewność. Są zaniedbane, utuczone, schorowane. Wy-
magają dużo pracy i zaangażowania.
Boją się dotyku. W panice uciekają przed nieznanymi ludźmi 
idącymi w ich kierunku.
Obie już spacerowały na obskurnej linie po trapie handlarskiej 
przyczepy, stały w handlarskiej stajni. Poznały ludzkie okru-
cieństwo i zapach śmierci. Ciągle jeszcze nie wierzą, że ich życie 
na zawsze się zmieniło.
Ale My wierzymy! Wierzymy, że z Twoją pomocą zmienimy „Ich 
Świat”. Przywrócimy zdrowie, zaufanie i radość do ich życia. 
Ich sierść będzie błyszczeć, rany na ciele się zagoją a w oczach 
zamiast strachu pojawi się błysk.

Pragniemy uzbierać 8000 zł na wykup koni. Potrzebne są też 
środki na pokrycie kosztów leczenia. Kobyłki są po ochwacie, 
kuleją i mają rany po transporcie. Wymagają profesjonalnej 
opieki lekarza weterynarii i kowala. Wiemy, że damy radę. 
Wiemy, że nie pozostaniesz obojętny.
Jeśli kogoś los klaczy poruszy na tyle, by zechciał pomóc bar-
dziej lub stać się ich wirtualnym opiekunem, prosimy o kontakt:  
4miloscidozwierzt@gmail.com lub przez fb: @fundacjatenczynek.
Prowadzimy zbiórkę stacjonarnie, do puszek na terenie Rado-
snego Tenczynka i na stronie: https://zrzutka.pl/fy5uux.
Można również wpłacić środki bezpośrednio na konto fun-
dacji, w tytule: „Ratujemy - darowizna na cele statutowe”,  

BNP 23 1600 1462 1893 6523 9000 0001.

Każda wpłata ma ogromne znaczenie!
Konie można poznać osobiście w naszej ostoi w Tenczynku, 
którą tworzymy zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi, by mogli 
odpocząć w otoczeniu przyrody, a przy odrobinie chęci stać 
się częścią naszej inicjatywy - by ten świat uczynić lepszym 
miejscem.

FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT  
/ R ADOSNY TENCZY NEK

...................................................................................................
Więcej o RADOSN YM TENCZYNKU czytaj jak zawsze na str. 7.
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Klasztor Karmelitów 
Bosych w Czernej

Diabeł szukał kiedyś miejsca na ukrycie 
skarbu. Jego wybór padł na miejsce od-
dalone od wielkomiejskiego zgiełku i są-
siadujące z karmelitańską pustelnią. 
Dwa strome zbocza, od-
dzielone od siebie głębokim 
j a r e m ,  p o ł ą c z o n e  b y ł y 
Mostem Anielskim (tak na-
zwali go braciszkowie). Most 
ozdobiony figurami świętych, 
miał 120 metrów długości 
i 18 metrów wysokości. 
Pod n im w ła śn ie d iabeł 
ukrył skarb. W każdy Wielki 
Piątek, gdy zajęty jest ku-
szeniem Chrystusa, skarbu 
nikt nie pilnuje. Kto więc 
chce skarb znaleźć, ma na 
to tylko jeden dzień. Ale 
uwaga: jeśli nie zdąży, czeka 
go śmierć. 
Most jest już obecnie zruj-
nowany, a okoliczna ludność 
nazy wa go Mostem Dia-
belskim (z uwagi na legendy 

z w i ą z a ne  z  d i a b e l sk i m 
skarbem). 
Warto na chwilę się przy 
n i m z at r z y mać ,  by  do-
kładnie obejrzeć zachwy-
cającą okolicę.
Na zdjęciu widziecie obraz 
Zygmunta Vogela – Diabelski 
Most w roku 1797.

 v Aleksander Ryś  
klasa III b  

Szkoła Podstawowa  
w Tenczynku 

rok szk. 2019/2020

Narodowe czytanie Słowackiego
Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego 
pod patronatem Prezydenta Polski. Biblioteka w Krzeszo-
wicach uczestniczy w nim po raz dziewiąty. W 2020 roku 
naznaczone piętnem pandemii. Ale pomimo przeszkód 
odbyło się. Dzięki Klubowiczom DKK „Przy Kafce” i naszym 
czytelnikom, którzy licznie zjawili się na placu Kulczyc-
kiego. Niestety przy zachowaniu bezpiecznej odległości 
nie słyszeliśmy się wzajemnie, weszliśmy więc do biblioteki.
Spotkanie przygotowała i popro-
wadziła Maria Ostrowska. Wspo-
minając krótko o życiu Słowac-
kiego opowiedziała nam o genezie 
powstania utworu. Omówiła po-
szczególne postacie występujące 
w dramacie i przybliżyła jego treść. 
Wysłuchaliśmy też informacji 
o adaptacjach i inscenizacjach Bal-
ladyny. Niewątpliwa wirtuozeria 
słowa i oczywiście wiedza prowa-
dzącej sprawiła, że siedzieliśmy jak 
oczarowani. 
Aby zobrazować i przybliżyć oma-
wiane dzieło każdy z uczestników 

wcielił się w wybrane losowo przez 
moderatorkę DKK role. Wszyscy 
czytali z wielkim zaangażowaniem 
i zapałem. Na zakończenie trójka 
najmłodszych uczestników - ro-
dzeństwo Aleksandra, Igor i Oskar 
- otrzymali książki, a każdy 
z obecnych pieczęć potwierdzającą 
uczestnictwo.
Dziękuję wszystkim obecnym!!!

 v Barbara Grabowska, 
moderatorka DKK „Przy Kafce” 

Zdjęcia: Marian Lewicki

Małopolscy Terytorialsi ponownie pomagają
Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 na terenie województwa małopolskiego sprawił, że żołnierze 
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) znów ruszyli z pomocą.

„Trwała Odporność”
Obecna sytuacja pandemiczna 
sprawia, że zwiększa się zaanga-
żowaniew pomoc lokalnej spo-
łeczności żołnierzy 11 MBOT. Od 
czerwca, po zakończeniu operacji 
„Odporna Wiosna” działania żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
zmieniły swój charakter. Rozpoczęto 

operację „Trwała 
Odporność”. Jej 
cel w yraża się 
w pięciu słowach: 
Zapobiegaj, Iden-
tyf ikuj, Izoluj, 
Wspieraj, Przy-
wracaj. „Trwała 
odporność” skupia 
się na gaszeniu 

ognisk koronawirusa. Działania 
podejmowane w ramach operacji są 
ukierunkowane na wsparcie działań 
Wojewody oraz Samorządów.

Ponowne wsparcie Policji
Od tygodnia ponownie działają 
razem żołnierze Obrony Terytorialnej 
i funkcjonariusze Policji. Terytorialsi 

pomagają w monitorowaniu osób, 
które zostały poddane kwarantannie. 
60 żołnierzy OT wspiera komisariaty 
na terenie powiatów: krakowskiego 
wraz z m. Kraków, bocheńskiego, 
dąbrowskiego, limanowskiego, mie-
chowskiego, olkuskiego, wadowic-
kiego, nowotarskiego, wielickiego 
oraz tatrzańskiego.
Ponadto, już w poniedziałek ru-
szają z pomocą Zespołowi Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Wa-
dowicach, dla którego wydzielą oraz 
zmontują namiot dla osób oczeku-
jących na pobranie badań w kie-
runku COVID-19 przed budynkiem 
szpitala oraz Młodzieżowemu Domu 
Kultury im. Janusza Korczaka dla 

potrzeb którego będą wspierać 
montaż hali pneumatycznej.
Żołnierze 11 Małopolska Brygada 
Obrony Terytorialnej pozostają 
w ciągłej gotowości do wsparcia 
działań przeciwko COVID-19.

 v mjr Bartosz KUBAL 
Oficer Prasowy 11 Małopolskiej 

Brygady Obrony Terytorialnej 
www: www.terytorialsi.mil.pl 

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej 
TT: @terytorialsi 

“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

 v źródło: www.liszki.pl

Stachula M. : Strach, który powraca
To kontynuacja losów Anity i Adama z "Idealnej'. 
Po życiowych perypetiach małżeństwo próbuje 
ułożyć sobie życie na peryferiach Krakowa. Mają 
córeczkę. Anita stara się odzyskać zaufanie do 
męża po zdradzie. Nie przychodzi jednak jej to 
łatwo.

      Ziemkiewicz R. : Cham niezbuntowany. 
Rzecz o polskim mentalu

To kontynuacja refleksji autora na temat mental-
ności polskiej, relacji Polaków z innymi nacjami 
jak i ze sobą nawzajem oraz wreszcie – wyraz dez-
aprobaty wobec zbyt prostego przedstawienia 
więzi, kategoryzowania ich na antagonizmy: 
ofiara-przestępca, dobry-zły. Publikacja stanowi 
zbiór esejów, z których największą kontrowersją 
cieszyły się te dotyczące historii relacji: chłop – 
szlachcic – Żyd.

Kindziuk M. : Emilia i Karol Wojtyłowie. 
Rodzice św. Jana Pawła II

Milena Kindziuk z reporterskim zacięciem odkrywa 
przed nami nieznane dotąd fakty z życia rodziców 
Karola Wojtyły. Kim tak naprawdę byli? Jaki mieli 
wpływ na życie Karola Wojtyły? Dlaczego Kościół 
stara się o włączenie ich do grona świętych? Rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego tego małżeństwa 
pozwoli nam jeszcze lepiej poznać rodziców Jana 
Pawła II, a Kościołowi da wielkich orędowników 
rodziny.

      Braun D. : Zgubne pożądanie
Młoda architekt Edyta Pawlik ma sprecyzowane 
plany na życie. Szykuje się do ślubu, realizuje za-
wodowo i odkłada pieniądze na spełnienie marzeń 
o pensjonacie, który chce prowadzić wspólnie 
z narzeczonym. Ma miłość, dobry zawód i wsparcie 
rodziny. Wydawałoby się, że więcej do szczęścia 
nie trzeba.

      Fabianowska M. : Sprytni Słowianie
Publikacja ta dedykowana jest czytelnikom po-
wyżej 8. roku życia, a ci nieco starsi powinni ją 
traktować z przymrużeniem oka, bowiem to uprosz-
czona lekcja historii w atrakcyjnym opakowaniu. 
Istotne fakty oraz ciekawostki historyczne zostały 
podane w przystępnej formie. Książkę otwiera 
kalendarium porządkujące wydarzenia związane 
z dziejami Słowian.

      Świętek E. : Zanim odszedł
Karolina, po tragicznej śmierci męża i utracie 
dziecka, długo nie może dojść do siebie. Oparcie 
znajduje w przyjaciółkach – krzykliwej i przebo-
jowej Sylwii oraz dopiero co poznanej za pośred-
nictwem Internetu Caro. Z czasem okazuje się, że 
z wirtualną znajomą łączy ją zadziwiająco wiele 
podobieństw, a w kobietach rodzi się podejrzenie, 
że mogą one być ze sobą spokrewnione.

      Gawryluk B. : Badyl : pies policyjny
Badyl to odważny pies policyjny o niezwykłym 
węchu. Ten czujny, bezwarunkowo posłuszny opie-
kunowi i wyjątkowo odporny na stres owczarek 
niemiecki pracuje w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie. To pies patrolowo-tropiący – 
niestrudzenie tropi ślady przestępców, pomaga 
odnaleźć zaginionych i doprowadza do miejsc, 
gdzie znajdują się skradzione przedmioty.

      Mróz R. : Osiedle RZNiW
Wczesne lata dwutysięczne. Blokowisko na osiedlu 
RZNiW żyje w rytmie rapu, oddycha dymem 
z jointów i nie toleruje obcych. Remigiusz Mróz 
stworzył ciekawą intrygę kryminalną, barwnie 
opisał realia polskich blokowisk z przełomu wieków 
i hip-hopową subkulturę zasłuchaną w utworach 
Pezeta czy WWO.

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Wypożyczaj i czytaj 
ebooki bez limitu

nowa usługa  
w krzeszowickiej bibliotece.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach oferuje 
swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 20 tysięcy tytułów 
nowości i bestsellerów (kryminały, romanse, thrillery, powieści oby-
czajowe, fantastyka, literatura faktu, biografie, reportaże, publikacje 
popularnonaukowe, poradniki) w aplikacji Legimi. Aby bezpłatnie 
korzystać z aplikacji wystarczy:
• być aktywnym czytelnikiem Biblioteki w Krzeszowicach 

(zapisanym do biblioteki w bieżącym roku)
• odebrać w bibliotece kod dostępu i aktywować go w miesiącu, 

w którym został pobrany (w przeciwnym wypadku kod wygasa)

Instrukcja logowania:
• załóż darmowe konto lub zaloguj się  

na stronie www.legimi.pl/rajska,
• aktywuj otrzymany w bibliotece kod. Aktywacja musi nastąpić 

w miesiącu, w którym kod został pobrany,
• pobierz bezpłatną aplikację legimi. Możesz pobrać aplikację 

maksymalnie na 2 urządzenia,
• czytaj przez 30 dni od momentu aktywacji kodu.

Trzydziestodniowy kod dostępu możesz uzyskać również mailowo 
wysyłając prośbę na adres: mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl
Na wiadomości czekamy do godziny 20.00 ostatniego dnia każdego 
miesiąca. Kody rozsyłane są pierwszego dnia roboczego kolejnego 
miesiąca. Liczba kodów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli chcesz przedłużyć dostęp do zasobu, napisz mgbpkrzeszowice@
bibliotekakrzeszowice.pl lub zapytaj w bibliotece.  Jeśli potrzebujesz 
pomocy technicznej, napisz: support@legimi.com
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Kamizelka – najlepszy wybór na jesienne dni
Niegdyś element męskiego stroju, który zdradzał szlachetne urodzenie i obowiązkowa część garnituru, dziś – dodatek, który z powo-
dzeniem zakłada każdy, bez względu na płeć lub wiek. Kamizelka – bo niej mowa – powróciła do łask, zyskując szczególne miejsce 
w jesiennych i wiosennych damskich stylizacjach. Elegancka, skórzana, z futerkiem czy w wersji pikowanej – jest w czym wybierać!
Kiedy pogoda przechodzi z wybitnie 
ciepłej w tryb „niepewnej”, sprawdza 
się ubranie „na cebulkę”. Kilka warstw 
to idealne rozwiązanie na chłodny 
poranek i popołudniowe ocieplenie, 
aby czuć się komfortowo i nie nosić 
ze sobą odzieży wierzchniej. Kobiety 
coraz chętniej sięgają po kamizelkę – 
ten element stroju pojawia się często 
na polskich ulicach, gości w biurach 
czy podczas wycieczek rowerowych. 
Dlaczego? Bezrękawnik w klasycznej 
formie jest wygodny i nie krępuje 
ruchów, po drugie ociepla i stanowi 
dodatkową warstwę odzienia, które 
chroni przed chłodem, po trzecie – 
dzięki bogactwu fasonów kamizelkę 
można ubrać na wiele okazji – za-
równo na wycieczkę w góry i spacer 
po lesie czy zakupy na targu, jak 
i na eleganckie wyjście czy do biura. 
Słowem – kamizelka jest wielofunk-
cyjna, a my przecież lubimy rzeczy, 
które dobrze prezentują się w różnych 
konfiguracjach.

Sportowo i wygodnie
Ciepła, puchowa, czasami pikowana, 
może być ze stójką albo z kapturem – 
opcji jest wiele, jednak jedno jest pewne – kamizelka sprawdzi się 
wtedy, kiedy stawiamy na wygodę i swobodę ruchów. Dobrze mieć 
w swojej szafie sprawdzony model, ponieważ nigdy nie wiadomo, 
na jaką okazję się przyda.
– Kamizelka może grać pierwsze skrzypce w wielu stylizacjach 
sportowych. Idealnie sprawdzi się jako osłona przed wiatrem 
podczas joggingu, zastąpi lekką kurtkę na górskim szlaku, czy po-
zwoli wyglądać stylowo przy ognisku. Można ją łączyć z flanelową 
lub jeansową koszulą, co wygląda ciekawie nie tylko w przypadku 
panów, ale także świetnie komponuje się z odzieżą termiczną czy 
sportowymi bluzami. Co ważne, odzież jest często wyposażona 
w dodatkowe kieszenie, które są doskonałym schowkiem na te-
lefon, klucze czy inne przedmioty, które zabieramy ze sobą np. 

na grzybobranie albo wycieczkę rowerową. Klasyczne sportowe 
kamizelki mają potencjał – dobrze łączą się zarówno z legginsami 
czy dresami, ale pasują też do jeansów czy ogrodniczek, budując 
luźny look na wyjazd. Dodatkowo coraz częściej można je znaleźć 
w wielu odcieniach, czasem nietypowych, jak i w wersji z printami 
– komentuje ekspertka marki KiK.

Stylowo i szykownie
Można by powiedzieć, że kamizelka w eleganckiej wersji to swoisty 
powrót do korzeni. I tak, i nie, bo już dawno przestała być zare-
zerwowana wyłącznie dla mężczyzn, a co więcej – nie stanowi 
już dodatku do stroju, ale jego pełnoprawny element. Eleganckie 
damskie kamizelki często budują stylizację i mogą ją zdominować, 
dlatego trzeba uważać, co z czym łączyć. Podobnie jak w wersji 

sportowej, tutaj także jest kilka fa-
sonów do wyboru.
– Długie, sięgające do kolan kami-
zelki z klapami i garniturową górą 
oraz asymetrycznym dołem docenią 
miłośniczki niebanalnych stylizacji 
do pracy, jak i casualow ych out-
fitów. Nic dziwnego – ten element 
garderoby dobrze komponuje się 
z jeansami lub chinosami, może wy-
glądać jak ciekawa wersja garnituru 
lub „udawać” modny trencz. Dużą 
popularnością cieszą się także kami-
zelki ze sztucznego futerka, najlepiej 
w jasnych, naturalnych barwach. Ma-
teriał o charakterystycznej fakturze 
i odcieniu dobrze łączy się z czarnym 
total lookiem. To także dobry pomysł 
na poskromnienie porannych chłodów 
w drodze do pracy. Miłośniczk i 
stylu boho lub grunge ucieszą się ze 
(sztucznych) skórzanych kamizelek, 
które swoim surowym charakterem 
pasują do dziewczęcych, jesiennych 
sukienek w kwiaty. Jak widać, ka-
mizelki dają duże możliwości przy 
budowaniu stylizacji, trzeba tylko 
znaleźć to, w czym czujemy się dobrze 

i co pasuje do naszego stylu – podsumowuje stylistka związana 
z marką KiK.
Damskie kamizelki wróciły na ulice, jednak w bardziej zróżnico-
wanej wersji niż sugerowałaby klasyczna elegancja. Zdecydowanie 
jest w czym wybierać. Od sportowych, przez pokryte futerkiem, 
aż po ekstrawaganckie kamizelki ze skóry, które śmiało mogłyby 
konkurować z garderobą wytrawnych motocyklistów. Wybierajmy 
szybko, bo jesienne chłody tuż-tuż!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

JESIENNA PIELĘGNACJA SKÓRY  
- KWASY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Kwasy owocowe są rozwiązaniem wielu pro-
blemów kosmetycznych, a ich ogromny wybór 

pozwala dobrać odpowiedni preparat.

DZIAŁANIE KWASÓW
Polega ono na zmniejszeniu spoistości między martwy-

mi komórkami warstwy rogowej naskórka. Następuje 
przyspieszenie naturalnego procesu usuwania warstwy 

zrogowaciałych komórek. Kwasy działają na fibroblasty - 
komórki odpowiedzialne za wytwarzanie kolagenu - oraz 
przyczyniają się do lepszego nawilżenia skóry.

Obecnie kwasy charakteryzują się różnym stężeniem oraz pH, 
dlatego należy dostosować je do rodzaju cery i problemów. 

WSKAZANIA 
• trądzik 
• cera tłusta i łojotokowa
• przebarwienia 
• skóra zmęczona i ziemista 
• zmarszczki 
• rozszerzone pory
• skóra naczyniowa 
• odświeżenie skóry twarzy, szyi, dekoltu 

PIELĘGNACJA DOMOWA 
Oprócz zabiegów warto uzupełnić pielęgnacę o produkty z kwasami. 
Kosmetyki do stosowania w domu zawierają bezpieczne stężenie 
kwasów oraz inne składniki aktywne, które powodują kompletną 
pielęgnację oraz w efekcie spektakularne rezultaty. 
Zapraszamy do rozpoczęcia zabiegów, konsultacje oraz zakup kosme-
tyków w naszym certyfikowanym salonie. 

Kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

-----------------------------------------------------

SUPER ZABIEGI W WYJĄTKOWYCH CENACH do 7 listopada!!!

1. LASER  bikini tylko 100 zł w pakiecie (min. 4 zabiegi)

2. KWASY  twarz, szyja, dekolt  tylko 80 zł w pakiecie 
(min. 4 zabiegi)

3. KARBOKSYTERAPIA  ciało  redukcja tk. tłuszczowej 
tylko 40 zł w pakiecie (min. 8 zabiegów)

Ceny regularne na www.instytutelf.pl

          Zapraszamy serdecznie! 

Wczesna jesień to idealny czas na zabiegi regeneracyjne skóry. W tym okresie warto wprowadzić pielęgnację 
oraz zabiegi z kwasami. Po okresie letnim, kiedy wasza skóra jest przesuszona oraz z przebarwieniami, 
warto o nią zadbać właśnie teraz, żeby w okresie letnim cieszyć się brakiem niedoskonałości.

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży
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„Królewska uczta na Zamku Tenczyn”
Tegoroczne święto Jury Krakowsko-Często-
chowskiej, czyli Juromania na Zamku Tę-
czyńskich w Rudnie nosiła tytuł „Królewska 
uczta na Zamku Tenczyn” i nawiązywała do 
przekazywanego z pokolenia na pokolenie 
podania, wg którego weselisko królów Ja-
dwigi i Jagiełły właśnie tutaj się odbywało. 
Aktywne zwiedzanie zamku odbywało się 
w dniach 18 i 19 września i pozwalało na po-
znanie tego pięknego miejsca za pomocą 
wszystkich zmysłów. 
W piątek, podczas nocnego zwiedzania w uroczej wieczornej sce-
nerii można było zobaczyć wspaniały teatr ognia oraz film „Niebo 
w gębie”. W sobotę zamek tętnił życiem nawiązującym do czasów 
średniowiecza. Spotkać można było kowala, garncarkę, zielarkę, 
płatnerza, stolarza, miodosytników, powroźników i oczywiście ku-
charzy, którzy już od rana szykowali ucztę weselną. Całość uświet-
niały pokazy kuglarzy, potyczki konne, szkolenie strzelania z łuku, 
a to wszystko przy dworskich pląsach przy akompaniamencie 
muzyki dawnej granej na starych epokowych instrumentach. 

Kult powraca  
z wyjątkowym wydawnictwem!

Zobacz koncert, w którym uczestniczyło niemal milion osób!Taki czas zdarza 
się raz na 56 lat! Wyjątkowy koncert formacji Kult podczas Pol’And’Rock 
Festival 2019 (dawniej Przystanek Woodstock) doczekał się wydawnictwa. 
Nakładem wytwórni SP Records oraz firmy Złoty Melon ukaże się dwupłytowy 
album CD wraz z DVD oraz wydawnictwo winylowe. Premiera zaplanowana 
jest na 6 listopada 2020 roku.
Występ Kultu w nocy z 3 na 4 
sierpnia 2019 roku zgromadził 
rekordową festiwalową pu-
bliczność – według niektórych 
szacunków uczestniczyło w nim 
niemal milion osób. – Przez 
całe 106 minut i 24 sekundy 
Kazik i jego załoga trzymali 
nas wszystkich za rock’and’rol-
lowego ryja, przez sekundę nie 
zeszli z tego poziomu, łojąc 
tylko te najlepsze, niełatwo 
wybrane kawałki, aż do samego 
końca tego niezwykłego kon-
certu – mówi Jurek Owsiak. – 
Kto był, ten wie, jak wyglądało 
to absolutnie wyjątkowe, przed-
pandemiczne w ydarzenie 
w czasach, kiedy era rock’n’rolla 
była żywa, a koncerty mogły 
być organizowane.
Na płytę składają się największe 
przeboje Kultu, uwielbiane 
przez całe pokolenia słuchaczy 
– m. in. „Baranek”, „Polska”, 
„Arahja” czy „Gdy nie ma 
dzieci”. Muzycy zagrali także 
nowsze numery, jak „Prosto” 

czy „Wstyd”. Podczas swojego 
występu zgromadzili rekordową 
publiczność, która bawiła się 
na Najpiękniejszym Festiwalu 
Świata. To także jeden z naj-
większych koncertów w historii 
Polski.
Album „Kult live Pol’and’Rock 
Festival 2019” ukaże się jako 
box złożony z dwóch płyt CD 
z ponad 100 minutami muzyki 
oraz płyty DVD. Prócz tego 

materiał dźwiękowy ukaże się 
również na potrójnym albumie 
winylowym – będzie to limi-
towane wydanie w czterech 
wersjach kolorystycznych. 
Przedsprzedaż rusza w piątek 9 
października w południe w in-
ternetowym sklepie wytwórni 
SP Records oraz SiemaShop, 
sklepie internetowym Fundacji 
WOŚP.

Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych 
w Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995 roku.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim kon-
certem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i osobom wspierającym jej styczniowe działania 
w ramach Finału WOŚP. W tym roku wydarzenie będzie również podziękowaniem za postawę Polaków 
w walce z epidemią COVID-19. Jak dotąd, w 2020 roku Fundacja zebrała już ponad 212 mln PLN (łącznie 
w ramach Finału WOŚP i Funduszu Interwencyjnego).
Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają sponsorzy. Festiwal 
nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Ślub z Centaurusem
Po tych kilku latach wspólnego życia macie już zapewne nie-
zbędny toster, robota kuchennego czy najnowszą konsolę PS4. 
Z kolei z zapachu pięknych kwiatów nic nie zostanie, kiedy po 
kilku dniach najzwyczajniej uschną. 
Pomyśl tylko, jak cudowny 
czeka Was dzień i o tym, że 
za kilka lat będziecie mogli 
spojrzeć wstecz mając jedno-
cześnie świadomość, że dzień 
ten nie był wyjątkowy wy-
łącznie dla Was, bo uczyniliście 
coś naprawdę dobrego i odmie-
niliście kilka zwierzęcych żyć!

A może to Twoi bliscy się 
pobierają?

Jeśli wiesz, że Młoda Para to 
osoby, którym los pokrzyw-
dzonych zwierząt jest bliski sercu 
zrób im prezent, który będzie dla 
nich nie tylko niespodzianką ale 
też sprawi im największą radość. 
Dokonaj w ich imieniu wpłaty 
na rzecz podopiecznych naszej 
Fundacji, a w ramach prezentu 
podaruj Młodej Parze piękny 
dyplom z podziękowaniami od 
naszych zwierzaków!

Dlaczego Fundacja 
Centaurus?

Ceremonia zaślubin to szcze-
gólna chwila. Jednocześnie jest 
to wyjątkowa okazja, by w wy-
jątkowy sposób uzewnętrznić 
i podzielić się dobrem, które 
nas spotyka, podzielić się tym 
dobrem nie tylko z najbliższymi. 
Wspierając Fundację Centaurus, 
poza pięknym podarkiem w po-
staci dyplomu, masz niepowta-
rzalną okazję uczynić piękny 

gest także względem naszych 
podopiecznych – setek zwie-
rzaków, którym pomogliśmy 
i które znajdują się obecnie pod 
naszą opieką w azylu w Szcze-
drzykowicach; należy dodać, że 
jest to największa tego typu in-
stytucja w całej Europie. Do-
datkowo należy również wspo-
mnieć, iż nasza działalność ma 
na celu również wprowadzanie 
pro zwierzęcych zmian legisla-
cyjnych; a nasza skuteczność ob-
jawia się m.in. sprawnymi dzia-
łaniami mającymi na celu zakoń-
czenie handlu końmi z przezna-
czeniem na rzeź na największym 
końskim targowisku w Polsce 
– Skaryszewie.
Ślub stanowi wspaniałą okazję 
do spotkań z rodziną i najbliż-
szymi; niech ten moment będzie 

jeszcze piękniejszy i niech to-
warzyszy mu świadomość, że 
poza wręczonymi podarkami 
sprawi l iśmy, że świat ten 
w małym nawet stopniu stał się 
lepszy.
Już niedługo radość wypełni 
wasze serca i rozbrzmi Marsz 
Mandelsona; spraw zatem 
by zawtórowało mu chóralne 
„DZIĘKUJĘ” wydobywające 
się z gardeł wszystkich naszych 
włochatych podopiecznych!
Chcesz pomóc? Pisz na adres: 
michal.sosnowski@centaurus.
org.pl

 v www.centaurus.org.pl

Zwierzątom będącym pod opieką fundacji możesz pomóc wysyłając SMS o treści AZYL pod numer 7412 
(koszt 4,92 z VAT); pod numer 7910 (koszt 11,07 z VAT); pod numer 91950 (koszt 23,37 z VAT); pod numer 

92400 (koszt 29,52 z VAT) i pobierając tapetę lub dokonując darowizny z tytułem DLA ZWIERZĄT na konto: 
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350 

Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław
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RADOSNY TENCZYNEK

JESIEŃ W RADOSNYM TENCZYNKU
Do „Fundacji z Miłości do Zwierząt” dotarła jesień, a wraz z nią, prócz jej uroków 
i pięknych barw, deszcze, chłód, błoto i nieuchronna wizja nadchodzącej zimy.
Przygotowania na chłodne dni 
ciągle trwają. Działacze Fundacji 
i Wolontariusze dzielnie pracują, 
poświęcając bezinteresownie swój 
wolny czas by zapewnić bezpie-
czeństwo zwierzętom w chłodne 
dni. Powstają dwie nowe wiaty. 
Padoki na których pasą się konie 
są w trakcie przeorganizowań. 
Z dwóch kontenerów, będących 
ciągle jeszcze w stanie „do remontu”, 
powstają siodlarnie, z kącikami, 
w których będzie można usiąść 
i schronić się w chłodne i dżdżyste 
dni. Gromadzone jest siano i słoma, 
by zabezpieczyć zwierzęta w śnieżne 
dni, kiedy może być trudno o prze-
jezdność niektórych dróg.
Praca wre, lecz nie widać jej 
końca… - ciągle brakuje odpo-
wiedniej liczby dobrej jakości 
schronień dla zwierząt. Brakuje 
ciepłych derek dla koni i ciepłych 
legowisk dla psów i kotów - jeśli 
możesz pomóc, podziel się z nimi - 
kup derkę dla konia, daj psu ciepłe 
legowisko.
Przy zadaszeniu wiat jak i zakupie 
kontenerów, wraz z remontem, po-
mogły lokalne firmy: Algeco sp. 
z o.o., oddział Kraków i BLACH-
PROFIL 2 Sp. z o.o. z Alwerni, 
którym bardzo dziękujemy.
Fundacja prowadzi lekcje jazdy 
konnej, kursy i szkolenia, z których 
dochód przekazywany jest na 
funkcjonowanie Fundacji. Oferta  
jest wyjątkowa, bo ucząc się jazdy 
konnej od profesjonalistów, po-
magasz zwierzętom.
Niestety okres zimowy znacznie 
zmniejsza popyt na sport na 
świeżym powietrzu, a nieprze-
widywalność pogody jest rów-

noznaczna z brakiem stabilnych 
dochodów, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo podopiecznym 
Fundacji.
Dlatego w tym trudnym czasie NIE 
ZAPOMINAJ O KONIACH 
Z TENCZYNKA. Korzystaj 
z lekcji jazdy konnej, wspieraj Fun-
dację darowiznami.
Mimo starań Fundacji nie zna-
leźli się jeszcze opiekunowie dla 
koni, będących do „wirtualnej ad-
opcji”. Konie te są wyjątkowe, po 
przejściach, często schorowane 
i potrzebują swojego przyjaciela. 
O koniach piszemy na stronie fb: 
@fundacjatenczynek i co miesiąc 
w GWARKU.
Zwierzętom można pomóc 
w dwojaki sposób - wspierając 
je finansowo (nawet drobnymi 
kwotami, a regularnie) lub osobiście, 
poświęcając im swój czas, okazując 
empatię i troskę. Wolontariusze 
Fundacji pomogą w przełamaniu 
pierwszych lodów.

Zachęcamy społeczności, 
przedszkola i szkoły do  

wirtualnej adopcji jednego 
z naszych podopiecznych.

Prosimy pytać: 4miloscido-
zwierzat@gmail.com, lub  

telefonicznie: 792 977 009.

Pamiętaj, że „Pomagając 
innym, zmieniasz swoje życie”, 
i że wszystko co robimy i czego 

nie robimy MA ZNACZENIE! 
FUNDACJA Z MIŁOŚCI  

DO ZWIERZĄT / RADOSNY 
TENCZYNEK

VIVA POLONIA 2020 – najpiękniejsze dzieła patriotyczne i sakralne  
w Rudawie, Alwerni i Morawicy - czyli śpiewem walcząc z pandemią…

Tegoroczna, już druga edycja trasy koncertowej odbyła się w dniach 15.10-17.10.2020. W ramach projektu odbyły się 3 wy-
darzenia, tj. koncerty w : Kościele w Rudawie – 15.10.2020, Klasztorze oo. Bernardynów w Alwerni – 16.10.2020, Kościele 
pw. św. Bartłomieja – 17.10.2020. Koncerty Viva Polonia 2020, to międzynarodowe wydarzenia skupiające się na polskich 
pieśniach patriotycznych, a także muzyce skomponowanej przez polskich kompozytorów takich jak Fryderyk Chopin, Ignacy 
Jan Paderewski, Wojciech Kilar czy Stanisław Moniuszko. 
W tym roku, jakże ciężka sytuacja spowodowana zagrożeniem 
epidemią i ciągłym zwiększaniem ograniczeń, okazała się dla 
nas niemałym wyzwaniem. Organizacja koncertów w ciągłej nie-
pewności -czy będziemy mogli spotkać się z publicznością ? -dla 
której to właśnie tworzymy... czy będziemy musieli pozostać na 
koncertach transmitowanych online bez kontaktu z odbiorcą ?… 
Niepewność związana z brakiem dotacji na kulturę... i po prostu 
-wszechogarniający ludzi lęk nie pozostawały bez znaczenia. 
Do uczestników zespołu należeli w myśl idei Śpiewanie bez Granic 
-amatorzy oraz profesjonalni soliści operowi. W zespole zaśpiewali 
również artyści z Norwegii. Wraz z zespołem wokalnym Śpie-
wanie bez Granic, wystąpili zacni soliści : NATALIA HYDZ 
sopran, JOANNA JANISZEWSKA sopran, ANNA KONIK 
sopran, ADELA ŁUKJAN sopran, KATARZYNA SYGUŁA 
sopran, DOMINIK CZERNIK tenor, KRZYSZTOF AURE-
LIUSZ ŁUCZYŃSKI tenor, RAFAŁ MAJZNER tenor, JAKUB 
KOŁODZIEJ baryton oraz ADAM TOMASZEWSKI baryton. 
a także zespół instrumentalny, w składzie: EMILIA STAŃCZYK 
skrzypce, K ATARZY NA KROCHMALNY skrzypce, 
KLAUDIA BOKSA altówka, RADOSŁAWA LASCAR wio-
lonczela, MARTYNA BOROWSKA obój a przede wszystkim 
przy fortepianie, niezastąpiony MATEUSZ LASATOWICZ. 
Zadyrygował MAKSYMILIAN ŻELAZNY. 
Koncerty realizowane były pod patronatem honorowym Wi-
cemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki, 
Wacława Gregorczyka – Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Krakowie. Za 
ogromne wsparcie dziękujemy również Panu Mateuszowi So-
wińskiemu z drukarni AGRAFKA, Grzegorzowi Żbikowi za 
relację wideo, Aleksandrze Kasprolewicz za fotorelację. A także 
za ugoszczenie nas – Parafii i Sołectwu Rudawa, Markowi 
Skowronkowi oraz Gminie Alwernia, a także proboszczowi ks. 
Władysławowi Palmowskiemu z Parafii w Morawicy – dzięki 
któremu, udało nam się w ostatniej chwili przenieść koncert 
z Klasztoru w Czernej, do pięknie usytuowanego kościoła na 
wzgórzu Morawicy. Koncert został przeniesiony ze względu 

na sytuację epidemiologiczną. VIVA POLONIA to trasa kon-
certowa zainaugurowana jesienią 2019 roku, w Krakowie. 
Patriotyczne koncerty w wykonaniu zespołu odbyły się już m.in. 
w stolicy Norwegii-Oslo ¬we foyer Den Norske Opera,-11 li-
stopada 2019 (Dzień Niepodległości Polski) jak również w St. 
Olav Kirke, Grønland Kirke, a także w Menighet Salen, gdzie 
uczciliśmy Dzień Polski wraz z reprezentantami Amasady Pol-
skiej w Norwegii oraz zgromadzoną tam Polonią, w Domkirke 
Krypten, Stabekk i Lillestrøm. Koncerty w Norwegii, zyskały 
uznanie zarówno mieszkającej tam, tęskniącej za ojczyzną Po-
lonii, jak i Norwegów, którzy zdecydowali się wspólnie wyko-
nywać polski repertuar, co było wielkim wyzwaniem, ze względu 
na trudność polskiego języka. 
Idea Śpiewania bez granic to pomysł Krzysztofa Aureliusza Łu-
czyńskiego, tenora Den Norske Opera, tenczynianina wkłada-
jącego całe swoje serce w rozwój projektu, a nade wszystko rozwój 
zespołu. Bez niego wspaniałe wydarzenia, jakimi są koncerty 
oraz warsztaty które zawsze spotykają się z niezwykle ciepłym 
przyjęciem i licznie zabraną publiczności, nie miałyby miejsca. 
Jeśli CHCIAŁBYŚ NAS WESPRZEĆ, M ASZ JAKIEŚ  
PYTANIA LUB CHCIAŁBYŚ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU 
– PISZ DO NAS! Próby odbywają się w każdą sobotę niedzielę 
w Rudawie (koło Zabierzowa) – Rynek 2.  Godz. 12.00-16.00 
– ZAPR ASZAMY kontakt : spiewaniebezgranic@gmail.com 

Poszukiwacze "NIEskarbów"
Akcja Sprzątania Świata, do której wyposażeni 
w worki przystąpili we środę wszyscy uczniowie 
naszej szkoły, zaowocowała górą przydźwi-
ganych w tych workach śmieci. Jest tu i powód 
do dumy, i powód do rozpaczy. 
Duma rozpiera ła 
nasze serca , gdy 
my- wychowawcy 
i nauczyciele wi-
dzieliśmy zaanga-
żowanie i poświę-
cenie uczniów godne 
prawdziwych tropi-
cieli skarbów.
Determinacja, z jaką 
przystąpili do wynajdywania 
wszelkich porzuconych opa-
kowań, butelek, żelastwa, gum 
i puszek oraz wyciągania ich 
z najbardziej nawet niedo-
stępnych zakamarków cudnej 
Doliny Mnikowskiej godna 
była co najmniej australijskich 
poszukiwaczy złota. Smutek 
zaś ogarnął, gdy widzieliśmy, 
jakie to „skarby” zapełniły 
potem szkolny kontener.
Z jednej strony cieszymy się, 
że oczyścil iśmy nasz naj-
bliższy mikroświat z ułamka 
brudów i śmieci, z drugiej 
jednak strony – wolelibyśmy 
z tej akurat wyprawy wrócić 

z pustymi rękami i z co naj-
wyżej świeżym powietrzem 
w płucach i w iat rem we 
włosach. Może następnym 
razem?
Śmieci to nie samorodki – nie 
biorą się znikąd, nie wydaje 
ich ziemia. Czyjeś „bezmyślne, 
leniwe ręce” porzucają je, po-
zostawiając Ziemi smutną pa-
miątkę na bardzo długie lata, 
a może i wieki: Tu byłem. 
Homo sapiens.

 v R.G. (SP Mników) 
www.liszki.pl
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KĄCIK KULINARNY

Camembert zapiekany  
z figami
Kto nie kocha camemberta, zapiekanego i na ciepło po-
danego? No, kto? Wiem, pewnie ktoś by się znalazł, ale więk-
szość z nas jednak go kocha.
J. kupił ostatnio takiego dużego 
camemberta i cóż było robić? 
Trzeba go było upiec, a jako że 
sezon na figi nadal trwa (niech 
trwa jak najdłużej), to tak też 
zrobiłam. Kolacja była zacna! 
Naprawdę polecam ten przepis.

Camembert zapiekany 
z figami 
• 1 duży okrągły 

camembert 
• 5 fig niedużych
• 2 ząbki czosnku
• świeżo mielony pieprz
• miód
• ew. świeży rozmaryn
• 1 arkusz papieru do 

pieczenia
Piekarnik rozgrzewamy do 
180 C.
Camemberta wyciągamy z pu-
dełka i papieru, przecinamy go 
w poziomie na pół. Do pude-
łeczka z którego go wyjęliśmy, 
wkładamy przycięty papier do 
pieczenia.
Ja arkusz papieru złożyłam na 
pół, przecięłam go i zgniotłam 
w rękach, ponieważ wtedy pro-
ściej go rozłożyć. Wyłożyłam 
papierem pudełeczka (górę 
i dół), na to położyłam ser.

Figę delikatnie myjemy, osu-
szamy i kroimy w cienkie pla-
sterki. Układamy figę na serze, 
na to dajemy cienko pokrojone 
plasterki czosnku, oprószamy 
czarnym pieprzem i układamy 
po małej łyżeczce miodu na 
środku, oprószamy też lekko 
świeżym rozmarynem pokro-
jonym drobno. Wstawiamy do 
piekarnika, po jakiś dwóch mi-

nutach pędzelkiem rozprowa-
dzamy miód po figach (miód się 
lekko rozpuści pod wpływem 
ciepła).
Całość pieczemy około 10 
minut.
Ja podałam z kromeczkami 
z bagietki, do tego kieliszek 
czerwonego wytrawnego wina 
i kolację można zacząć:).

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

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

#ekodom – jak nauczyć dzieci segregacji odpadów?
Jak podaje GUS liczba produkowanych przez nas śmieci stale wzrasta – w 2017 roku statystyczny Kowalski 
wygenerował 311 kg odpadów, podczas gdy rok później średnia wynosiła już 325 kg. Dlatego tak ważna jest 
segregacja w gospodarstwach domowych, ale i edukowanie młodszego pokolenia w tej kwestii – w myśl zasady: 
czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jak w łatwy (i przyjemny) sposób nauczyć dziecko zasad 
sortowania śmieci, a tym samym wzbudzić odpowiedzialność za środowisko? Przedstawiamy kilka pomysłów!
Aby segregacja odpadów była efek-
tywna, muszą się w nią zaanga-
żować wszyscy domownicy. Do-
rośli i dzieci powinni wiedzieć, do 
którego pojemnika wrzucić pla-
stikowe opakowania i butelki, co 
zrobić z kartonem po mleku czy 
wyczerpanymi bateriami. Zasady 
sortowania w jasny sposób tłu-
maczy Ministerstwo Środowiska, 
które od lipca 2017 roku wprowa-
dziło w kraju Jednolity System Se-
gregacji Odpadów (JSSO). I choć 
z niektórymi zużytymi opakowa-
niami nie mamy problemu i wiemy, 
że kartony i tekturę wrzuca się do 
niebieskiego kosza na papier, o tyle 
istnieją śmieci, które budzą nasze 
wątpliwości – jak przeterminowane 
leki czy ceramika lub doniczki. Re-
ceptą na sukces jest wyedukowanie 
siebie, ale także najmłodszych. Za 
wiedzą pójdą czyny i wyrobienie 
nowych nawyków. Od czego zacząć?

Nowe życie rzeczy
Kiedy jest najlepszy czas na naukę 
sortowania odpadów? Wtedy, kiedy 
dzieci potrafią odróżnić rodzaje opa-
kowań i wiedzą, że na przykład słoik 
jest wykonany ze szkła, a worek fo-
liowy z tworzywa sztucznego. Na 
samym początku najlepiej pokazać 
dziecku cel i wytłumaczyć, po co 
segregujemy śmieci w domu i dla-
czego jest to takie ważne. Definicja 
recyklingu raczej nie wzbudzi zain-
teresowania, tak samo, jak opero-
wanie trudnym słownictwem. Za 
to opowiedzenie bajki o przemianie 
zużytej butelki PET w nowe opa-
kowanie na detergenty czy ciepły 
śpiwór. – Pierwszym krokiem do 
edukacji na temat recyclingu może 

być zademonstrowanie dziecku pro-
duktów, które pochodzą właśnie 
z tego źródła. Taki zabieg to naoczne 
świadectwo, że recycling istnieje i ma 
sens. Informację, że coś pochodzi 
z odzysku często możemy znaleźć 
na opakowaniu produktu, a przy-
najmniej tak jest w przypadku na-
szych produktów z linii Paclan For 
Nature, w której znajdują się np. 
ściereczki z mikrofibry wykonane 
w 55% z butelek PET – opowiada 
Marta Krokowicz, Brand Manager 
marki Paclan. W ten atrakcyjny 
sposób uzmysłowimy dziecku, że ze 
śmieci mogą powstawać nowe rzeczy 
– włókna do produkcji ubrań, kafelki 
czy nawozy do roślin – a od tego, do 
jakiego pojemnika wrzuci zużyte 
opakowanie naprawdę wiele zależy. 

„Magiczne”  
kolorowe pojemniki

Niebieski, zielony, żółty, brązowy, 
a może czarny pojemnik na śmieci? 
Opcji do wyboru jest wiele, ale tylko 
jedna właściwa. To kolejne zadanie 
dla rodzica – wytłumaczyć dziecku, 
jakie odpady powinny się znaleźć 
w każdym z koszów i ułatwić mu 
zapamiętanie. Można stworzyć 
razem plakat edukacyjny, rozpiskę 
albo nauczyć dziecko wierszyka-
-wyliczanki, który przypomni mu 
wszystkie zasady. Zanim przej-
dziemy do praktyki, zaangażujmy 
dzieci w robienie „przypominajek”, 
czyli kartek, które przyklejone do 
pojemników z workami na śmieci 
przypomną, jaką zawartość umieścić 
w każdy z nich. Pociechy mogą na-
rysować symbole opadów, stworzyć 
podpisy albo pomalować kartki na 
odpowiednie kolory. Po ich przykle-

jeniu można zorganizować zawody 
na najszybsze posegregowanie przy-
gotowanych wcześniej śmieci. Dobrą 
praktyką będzie punktowanie ze-
branych odpadów w tygodniu i na-
grodzenie zwycięzcy w ostatnim dniu 
rozgrywek. Turnieje wiedzy o eko-
logii i domowe planszówki to także 
doskonały pomysł.
Edukując najmłodszych warto 
pamiętać o produktach „kłopo-
tliwych” i wytłumaczyć dziecku, 
gdzie wrzucić karton po mleku, 
co zrobić z zabrudzonym papierem 
czy gdzie składować stare baterie 
i inne elektrośmieci. Nie zapomi-
najmy także o wyjaśnieniu, które 
resztki jedzenia mogą trafić do 
brązowego kosza z odpadami BIO, 
a które nie nadają się na kompost 
czy nawóz dla roślin. Warto przy-
pomnieć także, że w przypadku bio-
odpadów ważną rolę odrywa sam 
worek na śmieci – powinien być 
w pełni kompostowalny, jak worki 

papierowe czy worki BIO, które są 
biodegradowalne.
– Prowadzenie „ekodomu” i ak-
tywne segregowanie odpadów przez 
całą rodzinę wymaga wiedzy, 
zmiany przyzwyczajeń i większej 
czujności, jednak warto zrobić to 
dla środowiska i nas samych. Chcąc 
nauczyć dziecko odpowiedzialnej, 
proekologicznej postawy, pamię-
tajmy, że sami musimy ją urze-
czywistniać. Dziecko uważnie 
obserwuje rodziców i stąd czerpie 
przykład, dlatego sortowanie 
śmieci w domu, spontaniczne ze-
branie opadów do kosza na spa-
cerze czy wybór ekologicznych ar-
tykułów gospodarstwa domowego 
np. z linii Paclan For Nature – pro-
centuje podwójną troską o planetę 
– naszą i naszych dzieci – podsu-
mowuje Marta Krokowicz, Brand 
Manager marki Paclan.

Rozstrzygnięcie akcji 
zbierania nakrętek  

w szkołach Gminy Liszki
W dniu 1 września 2020 r. podczas rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych z terenu Gminy Liszki otrzymali od 
Wójta Gminy Liszki nagrody za udział w akcji zbierania 
nakrętek przeprowadzonej we wszystkich szkołach 
w roku szkolnym 2019/2020 pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Liszki.
Pomimo panującej od marca 
br. pandemii i odbywającej 
się w szkołach nauki zdalnej 
uczniowie zebrali łącznie ponad 
2400 kg nakrętek!!!
Nakrętki trafiły do dwójki po-
trzebujących dzieci. Zebrane 
nakrętki przyczyniły się do za-
pewnienia niepełnosprawnym 
dzieciom sfinansowania leczenia, 
rehabilitacji i zakupu specjali-
stycznego sprzętu medycznego.
Rekordzistami są uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Rącznej, którzy ze-
brali aż 780 kg zakrętek i zajęli 
I miejsce spośród wszystkich 
szkół Gminy Liszki. II miejsce 
zdobyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Antoniego Se-
wiołka w Czułowie, którzy ze-
brali 530 kg zakrętek.

W podziękowaniu za udział 
w akcji uczniowie wszystkich 
szkół ot rzyma l i od Wójta 
Gminy Liszk i  cenne na-
grody. Szkoły, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca tj. Szkoła 
Podstawowa w Rącznej oraz 
Szkoła Podstawowa w Czułowie 
otrzymały profesjonalne stoły te-
nisowe, które posłużą wszystkim 
uczniom przez kolejne lata.
Uczniowie pozostałych szkół 
otrzymali zestawy piłek spor-
towych do siatkówki, piłk i 
no żne j  oraz kosz ykówk i . 
Wszystkich uczniów zachęcamy 
do czynnego udziału w kolejnych 
akcjach zbierania nakrętek!!! 
Warto pomagać potrzebującym!

 v www.liszki.pl

ROŚLINNA SZAMA - zjedz pysznie  
i zdrowo i pomóż zwierzętom

Roślinna Szama to portal umożliwiający zakup ciast i potraw przygo-
towanych z naturalnych składników. Nasze produkty są wegańskie 
i wegetariańskie. Wysyłamy je na całą Polskę!
Nasza kuchnia to kombinacja 
najlepszych składników, zawsze 
bez białego cukru. Bazujemy na 
mlekach roślinnych i kaszach, 
mąkach: gryczanej, kokosowej, ry-
żowej, czy kasztanowej. Słodzimy 
ksylitolem i cukrem kokosowym. 
Nasze produkty są zdrowe i w pełni 
legalne!
Roślinna Szama to jednak oprócz 
doskonałej kuchni działalność pro 
bono. Cały dochód ze sprzedaży 
(100%) przeznaczony jest na rato-
wanie i utrzymanie zwierząt Fun-
dacji Centaurus. Dokonując zakupu 
na portalu Roślinna Szama nie 
tylko wybierasz zdrowie dla siebie 
ale decydujesz się na niesienie 
pomocy zwierzętom.

Produkty i filozofia żywienia
Wszelkie potrawy i wypieki wy-
konane są z selektywnie wy-
branych i dobranych składników. 
Każdy przepis jest dopracowany 
tak aby finalny produkt oddawał 

oczekiwany smak a jednocześnie 
zapewniał zdrowie.
Podstawą wszelkich potrwa i wy-
pieków są mąki naturalnie bez-
glutenowe, wiejskie jajka od kur 
z wolnego wybiegu, prawdziwe 
masło, świeże owoce i konfitury 
własnej produkcji. Do wypieku nie-
których deserów używamy również 
mąki orkiszowej.
Zamiast zwyczajnego cukru 
używamy cukru kokosowego, 
brzozowego (ksylitolu) i syropów 
np. klonowego, ryżowego, dakty-
lowego. Duża część naszych wy-
pieków ma w 100% roślinny skład. 
Używamy również obłędnie pysznej 
czekolady 72% słodzonej cukrem 
kokosowym, uprawianej ekolo-
gicznie i pochodzącej z uczciwego 
handlu.
To wszystko to samo zdrowie! 
Wiemy, że nie pozostaje to bez 
wpływu na cenę – powołane pro-
dukty nie są czymś wyszukanym, 

są to najzwyczajniej produkty naj-
wyższej jakości.
Wyznajemy jednak f ilozof ię, 
że lepiej mniej lub rzadziej ale 
w zgodzie z naturą i bez czegoś co 
może nam szkodzić.
Mamy świadomość tego, że poprzez 
zdrową żywność wpływamy na rze-
czywistość naszych darczyńców lub 
osób które chcą być razem z nami. 
Czujemy się więc w obowiązku aby 
był to jak najlepszy wpływ. Zama-
wiając nasze potrawy i wypieki 
możesz mieć więc pewność, że 
zawsze używamy najlepszych do-
stępnych nam składników, często 
z upraw ekologicznych i sprawie-
dliwego handlu.

 v www.roslinnaszama.pl 
tel. +48 575 017 039  

kontakt@roslinnaszama.pl
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BBiiuurroo NNiieezzaalleeżżnneeggoo KKoonnssuullttaannttaa ww KKrrzzeesszzoowwiiccaacchh
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)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu
uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

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.

Czas biegnie nieubłagalnie i dotyka każdego z nas i nie
jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Możemy jednak
spowolnić proces starzenia się skóry, poprzez dokładne
jej nawilżenie i odżywienie.
Chciałam Wam przedstawić najnowszy produkt Wellness
- Napój Aqua Glow. Jest to napój upiększający naszą skórę
od środka z ceramidami, borówką brusznicą i witaminami
C i B3. Napój zawiera technologię Ceramosides opartą na
fito-ceramidach z pszenicy i działa na warstwę lipidową
skóry od wewnątrz. Poprawia nawilżenie i elastyczność
oraz zmniejsza widoczność zmarszczek.
Piękno naszej skóry pochodzi od wewnątrz, dlatego
suplementy diety, rytuał pielęgnacji serią NovAge i napój
Aqua Glow tworzą cały rytuał dbałości o naszą urodę i
dobre samopoczucie. Udowodniono klinicznie, że picie
napoju przez 2 tygodnie zwiększa nawilżenie, gładkość i
elastyczność naszej skóry.
W naszych biurach możesz uzyskać więcej informacji i zamówić cała kurację. Jeśli
zdecydujesz się na kurację wykonamy dla Ciebie analizę skóry urządzeniem API przed
i po kuracji.

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

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

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel.696-052-702

PPIIĘĘKKNNOO SSKKÓÓRRYY PPŁŁYYNNIIEE ZZ WWNNĘĘTTRRZZAA!!

ZAZDROŚĆ
Zielonooki potwór – tak zwykł ją nazywać Szekspir. Chodzi o zazdrość. 
Uczucie, które pojawia się wg specjalistów dość późno w naszym rozwoju, 
bo około 2-3 roku życia. Już wtedy czujemy smutek, zadowolenie, lęk, 
ale dopiero uczymy się siebie w wersji zazdrosnej. Pewnie wielu z nas 
swoją przygodę z zazdrością zaczyna od pragnienia, by nikt nie dotykał 
ukochanej mamy, nikt nie siadał jej na kolanach, by tylko na nas patrzyła. 
Na ogół konkurujemy o nią z naszym rodzeństwem, a później – wg teorii 
Freuda – z ojcem.
Zazdrość by wa t rudnym 
uczuciem. Bardzo nie lubimy się 
do niego przyznawać. Już chyba 
nawet lepiej nam wychodzi ze 
złością. Ale zazdrościć? Przecież 
to nie wypada. Przyznajmy się 
szczerze, choćby sami przed sobą 
– bywamy zazdrośni.
„Pamiętam, jak przyjechała do 
mnie moja o 7 lat starsza siostra” 
– wspomina Marta. - „Elegancko 
ubrana w czarną sukieneczkę, 
skórzane długie kozaczki i prze-
piękne czerwone kolczyki. Było 
sobotnie popołudnie i wracała 
ze swoich zajęć w szkole. Ja 
wówczas, już mama trójki dzieci, 
siedziałam w domu w dresowych 
sporniach i wyciągniętej koszulce. 
Serce mi pękało na widok mojej 
siostry. Z zazdrości... Czułam 
się jak Kopciuszek przy księż-
niczce. Ciężko mi było się do 
tego przyznać!”
No tak, patrzymy na kogoś 
innego i myślimy, dlaczego on ma 
to, czego nie mam ja? Zazdrość 
zawsze bierze się z porównywania 
i to my w tym porównaniu wy-
chodzimy gorzej. Chcemy być 
jak inni – lepsi od nas, mieć coś 
droższego, korzystniej wyglądać... 
Zazdrościmy, bo czujemy się 
gorsi.  Tak jak to było z Martą 
i jej siostrą. 

„Długo o tym myślałam – opo-
wiadała nadal Marta. - Ta za-
zdrość mnie zżerała przez kilka 
dni. Pamiętałam każdy szczegół 
ubioru i makijażu mojej siostry. 
A potem złość wzięła górę: Czy 
ja tak nie mogę też mieć? Czy ja 
muszę być zaniedbaną mamą? 
W pierwszych decyzjach zapi-
sałam się do kosmetyczki i fry-
zjera. Wyrzuciłam znoszone ko-
szulki. A w efekcie? Skończyłam 
kurs doszkalający i otworzyłam 
własną firmę!”
Zazdrość potrafi być dobra. 
Trzeba tylko zauważyć, co ona 
mi pokazuje. Martę właśnie za-
zdrość naprowadziła, że ona chce 
być nie tylko mamą, ale zadbaną, 
przedsiębiorczą kobietą. 

A kiedy ciężko nam samym ze 
sobą, kiedy dopada nas melan-
cholia, może warto zadać sobie 
pytanie: „A czego mi mogą za-
zdrościć inni?” To zmienia per-
spektywę patrzenia na siebie, 
uwaga zostaje zwrócona na 
zasoby, że ja też mam coś war-
tościowego, że nie jestem naj-
gorszy i że mogę być przez innych 
doceniany.

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

w której prowadzona jest 
terapia indywidualna, 
rodzinna, par i dzieci. 

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

KINO PRZYJAZNE SENSORYCZNIE
Zapraszamy do chrzanowskiego kina Sztuka 21 listopada 2020 roku 
na kolejny pokaz kina przyjaznego sensorycznie. Na seansie o godz. 
11.00 zostanie wyświetlony film animowany „Filonek Bezogonek”.
Bilety 10 zł (do nabycia w kasie kina 
/ Informacji oraz online). 
Kiedy w domu Birgitty pojawia się 
kotek - Filonek, dziewczynka nie 
posiada się z radości. Jednak Fi-
lonek, jak każdy kot, chodzi wła-
snymi ścieżkami i pewnego dnia 
gubi się w lesie. Niebezpieczna wę-
drówka prowadzi go do wielkiego 
miasta, gdzie poznaje całą zgraję 
kolorowych postaci. Może znajdzie 
się ktoś, kto wskaże mu drogę do 
domu? Jednak zanim to nastąpi 
Filonek stanie się gwiazdą estrady, 
pomoże kociakom w tarapatach, za-
przyjaźni się z pewną siebie Mają 
i stanie oko w oko z gangiem psów.
„Filonek Bezogonek” to klasyczna, 
przygodowa animacja opowiadająca 
o akceptowaniu odmienności, po-
trzebie solidarności i niesieniu 
pomocy.
Postać Filonka stworzył w 1939 roku 
szwedzki pisarz Gosta Knutsson. Do 
dziś to  ukochana i kultowa postać 
szwedzkiej literatury dla dzieci. 
W Uppsali powstał nawet dziecięcy 
szlak wycieczkowy śladami Filonka 
i jego przyjaciół!

„Filonek Bezogonek”
kategoria wiekowa: 4+ kraj i rok 
produkcji: Szwecja, 2020
wersja językowa: dubbing, animacja 
czas trwania: 67’
reżyseria: Christian Ryltenius sce-
nariusz: Johan Bogaeus, na pod-
stawie książki Gösty Knutssona
SZTUKA dla malucha – to wy-
jątkowy projekt skierowany do osób 
z trudnościami w zakresie przetwa-
rzania sensorycznego. Gdy Twoje 
dziecko odczuwa dyskomfort na 
normalnych seansach kinowych, 

bo rozpraszają go liczne bodźce, 
przyjdź do nas. Czeka wyszkolony 
personel, przyjazna przestrzeń i sta-
rannie dobrany repertuar filmowy.
Nasze pokazy organizowane są 
w specjalnych warunkach:
• światła nie będą w pełni zga-

szone, tylko przyciemnione;
• dźwięk filmu zostanie 

przyciszony;
• przed seansem nie będą wy-

świetlane reklamy;

• sala nie będzie wypełniona 
całkowicie – najwyżej w 70 
procentach;

• podczas seansów sensorycznych 
nie będzie obowiązywać zasada 
całkowitej ciszy – widzowie 
mogą chodzić, wokalizować, 
śmiać się głośno, rozmawiać;

• wejście i wyjście na salę będzie 
odbywać się tą samą drogą.

Partnerami projektu są Fundacja 
Pomoc Autyzm oraz Veolia.

JOGA

CZYM JEST JOGA?
Jest to system filozoficzny pochodzący ze starożytnych Indii. 
Jedną z części tego systemu są asany, czyli to co popularnie 
nazywamy jogą i ja tej nazwy będę się trzymać.
Oczywiście przez te 5 tysięcy lat 
joga uległa ogromnej transformacji, 
świat zachodni przystosował ją do 
swoich potrzeb.
Dla mieszkańców Indii medytacja, 
zatrzymanie się na tu i teraz jest 
czymś zupełnie naturalnym, my 
żyjemy w ogromnym pośpiechu, 
nasze umysły wciąż pracują na naj-
wyższych obrotach, ciała sztywnieją 
od stresu.
Joga pozwala nam się choć na 
chwilę zatrzymać, skupić na swoim 
oddechu, poczuć że oddech może 
popłynąć głęboko, aż do brzucha. 
W zależności od tego jak oddy-
chamy, nasze ciała wyciszają się 
lub pobudzają
Asany, czyli pozycje wykonywane 
w trakcie wspólnej praktyki, często 
są oparte na świecie zwierząt. 
Każda pozycja może być dosto-
sowana do indywidualnych po-
trzeb, dlatego też joga jest uniwer-
salna. Wykorzystujemy też pomoce, 
takie jak drewniane klocki, paski, 
koce. Wszystko po to, aby trwając 

w asanach wzmacniać i wydłużać 
mięśnie bez szkody dla naszych 
stawów lub kręgosłupa.
Praktyka asan połączona jest 
z kontrolą oddechu, uczymy się 
jak głęboko oddychać, uczymy się 
również jak oddech wpływa na 
nasze ciała, jak pomaga nam się 
rozluźnić.
Joga jest w dużej mierze poszuki-
waniem równowagi pomiędzy siłą 
a rozluźnieniem. Chcemy, aby nasze 
ciała były mocne, a jednocześnie 
elastyczne.
Każdy praktykuje na miarę swoich 
własnych możliwości. Każdy z nas 
ma inne ciało, inaczej zbudowane, 
jedne asany przychodzą nam 
z łatwością, z innymi jest trochę 
trudniej, i to właśnie tym „trud-
niejszym“ powinniśmy poświęcać 
więcej czasu, oczywiście wszystko 
w granicach komfortu.
Dzięki jodze wzmacniamy mięśnie 
głębokie, stabilizujące nasz krę-
gosłup, dlatego też joga jest często 

polecana przez lekarzy i fizjotera-
peutów. Pewnych uszkodzeń nie da 
się cofnąć, ale silne mięśnie zmniej-
szają dolegliwości bólowe i hamują 
postęp choroby zwyrodnieniowej.
Wzmacniając ciało, wzmacniamy 
również poczucie pewności siebie, 
odporność na stres.
Najtrudniejszym krokiem jest 
zawsze wyjście z domu i rozło-
żenie maty, często słyszę po za-
jęciach - tak mi się nie chciało 
przyjść, ale cieszę się, że się zmo-
bilizowałam, czuję się teraz dużo 
lepiej. I w takich chwilach jeszcze 
bardziej kocham moją pracę. Po 
raz pierwszy na macie stanęłam 
9 lat temu i była to najlepsza de-
cyzja w moim życiu. Nauczycielem 
jestem od trzech lat. Zdarza się, 
że na wspólnej praktyce spotykają 
się 9-letnie dzieci z 70-letnimi 
osobami, i każdy odnajduje coś dla 
siebie... Zapraszam Cię na prowa-
dzone przeze mnie zajęcia.

 v Kasia - Instruktorka Jogi

Krzeszowice, ul. Św. Floriana 1,  
(budynek Rossmanna i Mili), I piętro 

Tel.: 510 026 040, e-mail: danceart@onet.pl
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Małopolska – najlepszy kierunek jesiennych podróży
Złota polska jesień to najlepszy czas na odwiedzenie Małopolski, która o tej porze roku jest najpiękniejsza. Warto wiedzieć, że może się także 
pochwalić ogromną liczbą górskich szlaków, dzięki temu łatwo znaleźć takie, które są mało uczęszczane – a więc bezpieczne. Jesień to ma-
giczny czas, ale również okres, w którym dzień jest już krótszy, a pogoda nie zawsze sprzyja wycieczkom wysokogórskim. W Małopolsce można 
odwiedzić m.in. leśne dolinki, które o tej porze nabierają kolorów. Liście buków przebarwiają się na kolor złoty, a jaworów na żółto. W jakie 
miejsca konkretnie warto udać się jesienią w Małopolsce?

Kierunek: Pieniny
Pieniny to nie tylko wejście na popularne Trzy Korony, majestatyczną 
Sokolicę z widokiem na Tatry czy niezapomniany spływ Dunajcem.
Jesień to doskonały czas, aby odkryć i polubić spokojne trasy dla całej 
rodziny, jak np. ta z miejscowości Szlachtowa w kierunku Wysokiego 
Wierchu. Spacerom po pięknych polanach z widokiem na Trzy Korony 
podołają nawet najmłodsi – nasz 2,5 letni syn przeszedł całą trasę sam 
– opowiada Anna Mazurek, ambasadorka kampanii Małopolska. Po-
znajmy się.
Aby spowolnić tempo i rozkoszować się urokami tras poza utartym 
szlakiem w Pieninach, dobrym wyborem będzie Rezerwat przyrody 
Biała Woda, który cechują nietuzinkowe formy skalne i szumiące potoki.
Szlak turystyczny ze Szczawnicy jest średnio wymagający, idealny dla 
rodzin z dziećmi: prowadzi szerokimi ścieżkami, ponadto znajdziemy 
na nim wiele miejsc do odpoczynku – mówi Anna Mazurek.

Beskid sądecki
Uroki Beskidów. Na miłośników Beskidów w Małopolsce również 
czekają fascynujące widoki pełne ciepłych, jesiennych kolorów.
W Beskidzie Małym polecamy udać się na malowniczy leśny szlak na 
Leskowiec, na który można wejść z miejscowości Krzeszów. Dzięki 
ogromnej liczbie drzew liściastych aż trudno nie zorganizować praw-
dziwej wojny na liście – mówi Anna Mazurek. Na szczycie Leskowca 
jako nagroda czeka na nas widok na Babią Górę, a także możliwość 
ogrzania się w przytulnych murach schroniska. W październiku atrak-
cyjna jest też niewymagająca trasa na Lubomir – jeden ze szczytów 
Korony Gór Polski. Przepiękna droga leśna na Lubomir wiedzie dy-
wanem mieniących się liści, a na samym szczycie wyrasta budynek Ob-
serwatorium Astronomicznego, które możemy odwiedzić w wybrane 
dni tygodnia. Podczas powrotu zjemy pyszny posiłek w całorocznym 
schronisku PTTK na Kudłaczach, skąd możemy podziwiać panoramy 
wcześnie zachodzącego jesiennego słońca.
Pamiętajmy, że jesień jest także doskonałą porą na rowery. Polecamy 
trasę z Muszyny do Krynicy w całości odseparowaną od ruchu samo-
chodowego, biegnącą wzdłuż rzeki Kryniczanki – mówi Anna Mazurek.
To też idealny moment, aby zatrzymać się i pozwiedzać malowniczą 
Muszynę i Krynicę.

Muszyna
A może w Gorce? Jesienią w Gorcach szczególnie urokliwy jest 
szczyt Magurki z wieżą widokową i mocno zalesiony Lubań, 
z którego podziwiać możemy cały wachlarz małopolskich gór.
W Gorcach o tej porze roku polecam wybrać się na szlak z Rabki-
-Zdroju do schroniska PTTK na Maciejowej – mówi Anna Ma-
zurek. W samej Rabce-Zdroju możemy też odpocząć i udać się na 
jesienny spacer po Parku Zdrojowym z Tężnią Solankową i Pijalnią 
Wód Mineralnych.

Kolejną z perełek w Gorcach jest polana Przysłop, na którą prowadzi 
żółty szlak z Ochotnicy Górnej. Szlak nie dość, że jest niesamowicie 
malowniczy oraz praktycznie pusty, daje możliwość odwiedzenia 
jednego z bardziej kultowych schronisk – Gorczańskiej Chaty, które 
znane jest bardziej pod nazwą GoCha -  dodaje Anna Mazurek.

Kasprowy Wierch
Zakopiańskie regle. Wyjątkowym rejonem do podziwiania barw 
jesieni w Małopolsce są także regle zakopiańskie porośnięte bu-
czynami. Droga pod Reglami to szlak wiodący przez reglowe do-
linki i przełęcze.
Szczególnie polecam wycieczkę z Doliny Strążyskiej, przez 
Czerwoną Przełęcz do Doliny Białego i dalej przez Przełęcz Białego 
do Kalatówek – mówi Jan Sabała, przewodnik tatrzański i amba-
sador kampanii „Małopolska. Poznajmy się”.
Po drodze podziwiać możemy piękno buczyn karpackich, szcze-
gólnie urokliwych jesienią. Z kolei ze skałek na szczycie Sarniej 
Skały mamy przepiękny widok na północną ścianę Giewontu. Na 
tym odcinku możemy spotkać ciekawą roślinność leśną i naskalną.
Jedną z części Drogi pod Reglami jest także Dolina ku Dziurze – 
idealna na krótszy spacer dla każdego, niezależnie od wieku. Dolina 
jest przyjemna do wędrówki – trasa prowadzi po prawie płaskim 
terenie, jedynie na końcu czeka nas podejście do Jaskini Dziura. 
Kolejny z pomysłów na spacer w jesienne popołudnie to Dolina za 
Bramką pomiędzy Doliną Strążyską i Doliną Małej Łąki. O nie-
zwykły, jesienny klimat możemy być spokojni – cała droga prowadzi 
przez las mieszany.

Ojcowski Park Narodowy
Kto był w Ojcowskim Parku Narodowym choć raz, ten wie, że trzeba tam 
wrócić właśnie jesienią. W październiku wszystko dookoła mieni się tam 
złotem, pomarańczą i czerwienią.
„Ojcowska złota jesień” – tak nazywamy ten najpiękniejszy okres – mówi 
Anna Dąbek – przewodniczka po Ojcowskim Parku Narodowym i am-
basadorka kampanii „Małopolska. Poznajmy się”. Drugie co do wysokości 
wzniesienie nosi nazwę Złotej Góry –  gdy przebarwione na żółto liście 
buczyny spadają przy delikatnym wietrze, wyglądają niczym płatki złota. 
Warto wówczas przejść szlakiem ze Złotej Góry do Doliny Sąspowskiej 
oraz najbardziej widokowym szlakiem w Ojcowie, czyli grzbietem Góry 
Koronnej. To tu zobaczymy słynną Skałę Rękawicę i to stąd rozpościerają 
się panoramy na Dolinę Prądnika, które wprawiają w zachwyt nie tylko fo-
tografów, ale każdego turystę odwiedzającego Park.

Ojców
Piękno Dolinek Krakowskich. Jesienna wycieczka mniej popularnym 
szlakiem blisko Krakowa? O tej porze roku obowiązkowe do odwiedzenia 
są przepiękne Dolinki Krakowskie z oryginalnymi jurajskimi krajobrazami.
Dolinki Podkrakowskie są mocno niedocenianym miejscem na podziwianie 
jesieni. Tym, którzy mają nieco mniej czasu polecam „miniaturkę Ojcowa”, 
czyli Dolinę Mnikowską – mówi Anna Dąbek. Warto również odwiedzić 
Dolinę Będkowską z Wodospadem Szum – jednym z nielicznych i zarazem 
najwyższym na Jurze. Z Doliny Będkowskiej możemy przejść do Doliny 
Kobylańskiej. Dolina Bolechowicka jest z kolei jedną z najkrótszych, ale naj-
piękniejszych. Turystom zaimponuje ogromna Brama Bolechowicka. Jesienią 
dywanami kolorowych liści przejdziemy niezwykle urokliwą Doliną Racławki. 
Polecam też Dolinę Kluczwody, w której górnej części zwiedzimy moją ulu-
bioną Jaskinię Wierzchowską, mającą najdłuższą trasę jaskiniową w Polsce 
– dodaje Anna Dąbek.
Małopolska bez wątpienia sprzyja jesiennym wędrówkom. Różnorodność 
krajobrazów sprawia, że nasz region to doskonały kierunek na wycieczkę 
o każdej porze roku, a szczególnie teraz, kiedy możemy zachwycać się 
wszelkimi barwami jesieni – mówi Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego.

Bezpieczeństwo, nie tylko jesienią
Jeśli wybieramy się jesienią w góry, rozplanujmy dobrze podróż i dostosujmy 
długość trasy do naszych sił i warunków, szczególnie czasu wschodu i za-
chodu słońca, aby wrócić bezpiecznie z powrotem. Przed jesienną wyprawą 
należy pamiętać, aby ubrać się warstwowo, na tzw. „cebulkę”, zabezpieczyć 
odpowiednio buty, zabrać ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy, przekąski 
i termos z ciepłym napojem. Pamiętajmy również o sprawdzeniu pogody – ta 
zasada obowiązuje zawsze przed wyjściem w góry, bez względu na porę roku.
W tym roku razem z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
przygotowaliśmy akcję promowania bezpieczeństwa #NajważniejszeWrócić 
– mówi Grzegorz Biedroń,  prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Dzięki cyklowi filmów edukacyjnych dostępnych na Facebooku i kanale 
YouTube Małopolskiej Organizacji Turystycznej promujemy bezpieczne 
zachowanie każdego prawdziwego turysty podczas górskich wędrówek.
Podróżując do Małopolski, jak również w trakcie wypoczynku, warto także 
pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i na bieżąco śledzić stronę  https://www.
gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Zasada zachowania 
dystansu społecznego jest cały czas bardzo ważna. W tym kontekście to do-
datkowa motywacja do tego, aby odkrywać mniej znane miejsca i szlaki 
w Małopolsce – a jest ich tu naprawdę bardzo wiele.

MONIKA PUZIO MISTRZYNIĄ POLSKI W KICKBOXINGU LIGHT 
CONTACT, KRZYSZTOF SYPKA WICEMISTRZEM POLSKI

W zakończonych w dniu 18 października 2020 r. Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Light Contact w Kurzętniku ,  Monika Puzio zdobyła złoty 
medal i  jest Mistrzynią Polski Seniorek w kategorii wagowej 60 kg.Jednocześnie Monika Puzio, została uznana najlepszą zawodniczką Mistrzostw 
Polski. Wszystkie walki wygrała przed czasem. Nasza Mistrzyni w walce eliminacyjnej wygrała  w 1 rundzie, walkę półfinałową w 3 rundzie na-
tomiast walkę finałową zakończyła w 1 rundzie przez RSC.
Serdecznie gratulujemy Monice Puzio tak dużego sukcesu 
!!! Drugi zawodnik Krzysztof Sypka zakończył rywalizację 
sportową zdobywając tytuł Wicemistrza Polski Seniorów w ka-
tegorii wagowej 63 kg.
Serdecznie gratulujemy Krzysztofowi Sypce drugiego w tym roku 
tytułu Wicemistrza Polski  w Kickboxingu !!! Dwa tygodnie 
temu Krzysztof zdobył Wicemistrzostwo Polski w Kickboxingu  
w formule full contact.
Jest to ogromny sukces zawodniczki i zawodnika Bokserskiego 
Klubu Sportowego SMOK Zabierzów i KSS SMOK Kraków, 
którzy na co dzień przygotowują się w Zabierzowskim Centrum 
Boksu  i Kickboxingu.

 v Tekst i zdjęcia: Grzegorz Zbroja  
– www.centrumboksu.pl 

źródło: www.zabierzow.org.pl
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Północ - południe  na  Jurze!

Natomiast półmetek października - Polska złota jesień… nie tym ra-
zem. Szaro, buro, ponuro, wilgotnie, wręcz mokro. Ponadto a raczej 
przede wszystkim - rewelacyjnie! O tym jak bardzo ludzie offroadu 
potrzebują takiej niedzieli świadczy fakt że tak wiele załóg na liście 
rezerwowej nie było jeszcze nigdy. Niestety ograniczenia zmusiły 
nas aby ograniczyć mocno liczbę uczestników, ponadto warunki na 
trasie również nie zachęcały aby wydłużać kolumnę pojazdów. 
Grupa była bardzo zorganizowana, pomocna, dynamiczna i tryska-
jąca energią i doskonałym humorem. Natomiast trasa mokra i  zróż-
nicowana a poza tym mokra i bardzo mokra. Woda, kałuże i błoto 
spotykaliśmy w miejscach  gdzie już od kilku lat ciężko było o kon-
kretną, głęboką wodę. Maksymalnie nasycona glina i ziemia w nie-
których rejonach Jury powodowały że podłoże rozpływało się pod 
kołami wymagając od kierowców bardzo ostrożnej jazdy. Niektóre 
zjazdy i podjazdy były naprawdę śliskie i wymagające. To było super! 
Ponadto odwiedziliśmy kilka miejsc gdzie uczestnicy mogli przete-
stować możliwości swoich maszyn - przeorana wykopami piasko-
wania, gliniaste pagórki do testu zawieszenia, głębokie rozlewiska 
z głębokimi koleinami dla chętnych - których jak zawsze nie brako-
wało, to zapewniło emocje kierowcom jak i widzom. 
Jazda przebiegała bardzo płynnie i na szczęście obyło się praktycznie 
bez strat, jedna opona, jedna pęknięta sprężyna, poluzowane zderzaki 
i trochę lakieru zostawionego  na krzakach. Wszyscy dotarli do końco-
wego ogniska a chętni pojechali jeszcze na ostatnie kilka kilometrów 
gdzie w bardzo długich kałużach udało się chyba spłukać nieco gęste-
go błota z poprzednich odcinków.  

Pełna Galeria z wyprawy jak zawsze pojawi się na naszym profilu 
www.facebook.com/16kiloblota/

Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne wyprawy po  Jurze z 16 
Kilo Błota!  Już w listopadzie – Nocna Jazda!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Ostatni czas w końcu był nieco bardziej intensywny. Przed tygodniem mieliśmy niesamowitą przyjemność przepro-
wadzić szkolenie offroad w Jurajskich błotno-górzysto-piaszczystych warunkach z ekipą filmowców. Szkolenie pod 
tytułem jak przejechać, nie tracić czasu, nie utonąć i nie popsuć przebiegło w maksymalnie pozytywnej atmosferze i 
miejmy nadzieję że okaże się pomocne w codziennej pracy. Taki będzie nasz udział w kinematografii!

Fasada Roku 2020 z rekordem!
30 września br. był ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń kandydatów 
do tytułu Fasada Roku 2020. Rywalizacja wchodzi tym samym w etap 
rozstrzygnięć. I choć jeszcze chwilę musimy na nie poczekać, jedno wiemy 
już na pewno. Tegoroczna edycja jest rekordową w 14-letniej historii kon-
kursu. Aby wyłonić zwycięzców w pięciu kategoriach jury będzie musiało 
w tym roku ocenić łącznie 277 elewacji!
Konkurs, którego ideą jest 
zwrócenie uwagi na rolę ele-
wacji w przestrzeni miejskiej 
oraz promowanie dobrych 
praktyk budowlanych, wy-
startował 1 kwietnia br. Przez 
pół roku biura projektowe, ar-
chitekci, inwestorzy i wyko-
nawcy wysuwali swoje kandy-
datury do tytułu Fasada Roku 
2020 w pięciu kategoriach: 
budynek jednorodzinny, bu-
dynek wielorodzinny, budynek 
niemieszkalny, budynek po 
termomodernizacji oraz bu-
dynek zabytkowy po renowacji. 
W efekcie na liście uczestników 
znalazło się 277 elewacji wy-
kończone materiałami firmy 
Baumit.
Tym samym pobity został do-
tychczasowy rekord frekwencji, 
należący do edycji 2019, która 
zgromadziła na starcie 225 
elewacji z całej Polski. Wśród 
pretendentów do tytułu Fasada 
Roku 2020 są przedstawiciele 
niemal wszystkich województw 
– zarówno dużych miast, jak 
i małych miejscowości.
Najliczniej reprezentowaną 
grupą wśród uczestników są 
nowe budynki wielorodzinne 
– na starcie zameldowało się aż 
139 takich obiektów. W pozo-
stałych kategoriach również 
należy spodziewać się za-
ciętej rywalizacji. Apetyt na 
zwycięstwo ma: 31 nowych 

domów jednorodzinnych, 22 
nowe budynki niemieszkalne, 
47 budynków po termomoder-
nizacji oraz 38 budynków za-
bytkowowych po renowacji. 
W każdej grupie poziom jest 
wyrównany i próżno szukać 
zdecydowanego faworyta. 

Ostatni miesiąc głosowania!
Znamy już pełną listę uczest-
ników, czas na rozstrzygnięcia. 
Pierwsze z nich poznamy już 
z końcem tego miesiąca, kiedy 
to zostanie zamknięte głoso-
wanie publiczności, które od 1 
maja br. trwa na stronie www.
fasadaroku.baumit.com. Inter-
nauci oceniają dowolną liczbę 
kandydatów, przyznając swoim 
głosom wagi w skali od 1 do 
5 gwiazdek, w zależności od 
tego, który obiekt podoba im 
się bardziej od innych. Mają na 
to czas do 31 października br. 
Realizacje, które wypadną naj-
lepiej w głosowaniu otrzymają 
„wyróżnienie internautów”. 

Kogo wybierze jury?
Tego dowiemy się w listopadzie 
– wówczas głos zabierze nie-
zależne jury, w którego skład 
wchodzą wybitni architekci 
i branżowi eksperci. Zwy-
cięzca każdej kategorii zostanie 
obwołany Fasadą Roku 2020, 
otrzyma 10 000 zł i zapewni 
sobie pewne miejsce w mię-
dzynarodowej rozgrywce – 

Baumit  Li fe  Cha l lenge , 
w której uczestnicy rywalizują 
o miano Europejskiej Fasady 
Roku oraz jeszcze wyższe na-
grody finansowe. Bez względu 
na późniejsze rozstrzygnięcie, 
już sam udział w Baumit Life 
Challenge będzie dla uczest-
ników kolejną wspania łą 
przygodą.
Pat ronat Honorow y nad 
konkursem Fasada Roku 
2020 sprawuje Izba Archi-
tektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej (IARP) oraz Fundacja 
Twórców Architektury (FTA). 
Ideę wspierają także media 
branżowe, w tym redakcje 
takich periodyków jak: „Archi-
tektura-Murator”, „Budujemy 
Dom”, „ekspertbudowlany”, 
„Izolacje”, „Murator”, „Reno-
wacje i Zabytki” i „Zawód:Ar-
chitekt” oraz portali interne-
towych: 4budowlani.pl, archi-
mania.pl, architektura.info, 
architekturadzisiaj.pl, budnet.
pl, chemiabudowlana.info, in-
foarchitekta.pl, muratorplus.
pl, panoramabudownictwa.pl, 
propertyjournal.pl, sztuka-ar-
chitektury.pl czy w-a.pl.

 v www.baumit.com 
www.facebook.com 

/BaumitPolska 
www.instagram.com 

/baumit.polska 
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE

▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE
PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE

▪ ŻALUZJE PLISOWANE

▪ OGRODY ZIMOWE

▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Łokietka 154 o/2 31-334 Kraków

Biuro handlowe: ul. Gdyńska 10, Kraków
tel.: 694 435 170, e-mail: kron@oknopalst.com.pl

Poduszki z przekazem – dobre na każdą okazję i do każdego wnętrza 
Plakaty i koszulki z przekazem mają godną konkurencję – „statement cushions”. Poduszki z zabawnymi lub motywacyjnymi cytatami, 
życzeniami czy wyznaniami, ale też te bez napisów stają się coraz popularniejszym prezentem na niemal każdą okazję. I dla każdego.
Poduszki są niezobowiązujące, ładne, a do tego praktyczne – będą zarówno ozdobą wnętrza, jak i wygodnym akcesorium, gdy obda-
rowany zechce poleżeć lub uciąć sobie drzemkę. To przy tym na tyle nieosobisty rodzaj przedmiotu, że nie musimy się martwić np. tym, 
czy dobraliśmy odpowiedni rozmiar, rodzaj, a nawet kolor. Zwłaszcza, jeśli wcześniej udało nam się dowiedzieć lub podpatrzeć, jakie 
odcienie dominują w domu osoby, którą chcemy obdarować.
Popularność niedrogich dodatków do wnętrz, których ko-
lekcja zmienia się w wielu sklepach co sezon, a nawet czę-
ściej, sprawiła, że między innymi to właśnie wśród wzorów 
ozdobnych poduszek możemy przebierać niemal dowolnie. – 
Są na przykład takie w kształcie zwierząt. To świetny prezent 
dla dziecka, ale też każdego, kto po prostu lubi zwierzaki. 
Bardzo popularne i uniwersalne są też poduszki z poszewką 
z przyjemnych w dotyku materiałów, jak futerko, plusz czy ak-
samit. Zwłaszcza jesienią i zimą miło jest usadowić się z taką 
w fotelu lub na kanapie – mówi dekoratorka wnętrz związana 
z marką KiK.

Coś więcej
Poduszka może się stać jednak czymś więcej niż tylko popra-
wiającym komfort obdarowanego ładnym dodatkiem. – Ze 
ścian i wieszanych na nich plakatów cytaty motywacyjne oraz 
po prostu takie, które poprawiają humor, przeniosły się na 
przedmioty codziennego użytku – notesy, termosy i poduszki. 

Te ostatnie stały się już tak popularne, że spokojnie można 
mówić o trendzie we wnętrzarstwie – zauważa ekspertka KiK. 
Mają nawet swoją nazwę (i hasztag na Instagramie!): statement 
cushions, czyli poduszki z przekazem. 

Pozytywnie!
Jakim? Prostym i budzącym pozytywne uczucia. Statement cu-
shions to trend zza oceanu, bazujący na bardzo popularnych tam 
takich motywacyjnych cytatach. – Na popularności nie tracą hasła 
związane z uwielbieniem dla własnych czterech kątów (np. „Ulu-
bione miejsce”), ale też wspomniane motywujące cytaty i „przy-
pominajki” („Rób wszystko z miłością” czy proste „Uśmiechnij 
się”) oraz życzenia („Miłego dnia”, „Kolorowych snów”). Są też 
poduszki bardziej osobiste, z wyznaniami, np. miłości czy kom-
plementami. Bez trudu powinniśmy znaleźć coś, co trafi w gust 
obdarowanego – opowiada ekspertka związana z marką KiK.

Dwa w jednym
Statement cushions to właściwie prezent „dwa w jednym”, bo pełni 
też rolę kartki z życzeniami. Takimi, które po przeczytaniu nie 
trafią do szuflady, ale będą towarzyszyć obdarowanej osobie na co 
dzień. Jest zatem całkiem spora szansa, że nasz przekaz sprawi jej 
lub jemu przyjemność zdecydowanie więcej niż jeden raz! 
Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by taką przyjemność 
zagwarantować też samemu sobie.   – Nadchodząca jesień i zima 
oznacza więcej czasu spędzanego w domu. Warto tym bardziej 
zadbać, by nasze wnętrza stały się ładniejsze i bardziej przyjazne 
– zauważa stylistka wnętrz marki KiK. – A chyba nie ma ła-
twiejszego sposobu na jego odmianę niż jedna lub kilka nowych 
poduszek w salonie albo sypialni – podsumowuje ekspertka.
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DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa,  
o pow. 17,5 a, w Wierzchowiu,  

gm. Wielka - Wieś..  
Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 300 m kw.  

w Krzeszowicach,  
do wykończenia, działka 3,5 a.

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-rolna o pow. 20 

a w Nowej Górze. Działka bardzo 
dobrze nasłoneczniona. Woda, prąd, 

gaz, kanalizacja w drodze przy działce. 
Cena: 79 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

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

Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

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

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
piękna posesja w Czułowie  

- dom o pow. 240 m kw,  
działka 60 a.

Cena: 950 tys. PLN.

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

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

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 spokojnym 

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

Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna, widokowa,  

budowlano-rolna działka  
o pow. 91 a w Rudnie,  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 450 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana o pow. 32 a  

w Filipowicach, gm. Krzeszowice. 
Wszystkie media na działce i w 
drodze gminnej przy działce. 

Cena: 99 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 

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

Cena: 249 ty. PLN.

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie 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  
dom ok. 90 m kw w Morawicy na 

działce 12 a. 
Cena: 280 tys. zł.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

działka usługowo-budowlana, w Krakowie, 
przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 m 
kw. Wszystkie media w działce. Wydane WZ 
na budynek handlowo usługowy z częścią 

mieszkalną. 

Cena: 1.200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 300 m kw w Krzeszowicach, działka 3, 5. Cena: 250 tys. PLN.
2. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
3. Dom 150 m kw w Szklarach, działka 20 a. Cena: 719 tys. PLN.
4. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
5. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Nowa cena: 430 tys. PLN.
8. Dom 270 m kw w Baczynie, działka 12 a. Cena: 530 tys. PLN.
9. Dom 60 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
10. Dom 90 m kw w Morawicy, działka 12 a. Cena: 280 tys. PLN. 
11. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
12. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
13. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Cena: 380 tys. PLN.
14. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
15. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.600 tys. PLN.
16. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
17. 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
18. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
19. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
20. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
21. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
23. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
24. Działka 32 a w Filipowicach. Cena: 99 tys. PLN.
25. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
26. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
27. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Nowa cena: 199 tys. zł.
28. Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
29. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
30. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
31. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.
32. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
33. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
34. 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.

35. Działka budowlana 12 w Nowej Górze. Cena: 120 tys. PLN.
36. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 59 tys. PLN.
37. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
38. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.

39. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
40. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
41. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
42. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
43. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
44. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
45. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
46. Działka budowlano-usługowa 17,5 a w Wierzchowiu. Cena: 210 tys. PLN.
47. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
48. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 90 tys. PLN.
49. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 225 tys. PLN.
50. Działka budowlana 30 a w Morawicy. Cena: 210 tys. PLN.
51. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
52. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
53. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
54. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
55. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
56. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
57. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

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

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

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
60. 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.

61. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 
autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN

62. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 
Zabierzów. Cena: 159 tys. PLN.

63. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.

64. 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. 

65. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
66. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
67. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 260 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
68. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
69. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.

70. Działka budowlano-usługowa M1U 8 a w Kobylanach. Cena: 160 tys. PLN.
71. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
72. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w sumie 8 osób), 

w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi przynależy kuchnia, łazienka, 
pokój dzienny, 2-3 miejsca parkingowe, ogródek.  Podana cena dotyczy 
lokum dla 4 osób. Cena: 1400 PLN / m-c.

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

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

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana 30 a w 
Morawicy, w spokojnym, a 
jednocześnie dogodnym 
komunikacyjnie miejscu. 

Cena: 210 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 270 m kw. plus stodoła  

w pięknym miejscu w Baczynie, 
działka  12 a..

Cena: 530 tys. PLN.

odrębne mieszkanie ok. 90 m kw. w domu 
w Nowej Górze, z garażem i pomieszcze-
niem gospodarczym.

Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

CHRZANÓW

"SZTUKA Z PAPIERU" - wystawa Małgorzaty 
Buczek-Śledzińskiej i Lidii Grabowski

Zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na wystawę Małgorzaty 
Buczek-Śledzińskiej oraz Lidii Grabowskiej, laureatek nagrody Ars 
Quaerendi Mistrz i Uczeń 2019, dorocznej Nagrody Województwa 
Małopolskiego przyznawanej za wybitne działania na rzecz rozwoju 
i promocji kultury. Wystawa czynna do 25 listopada 2020 r.

www.ckiskrzeszowice.pl

Agata Wyszyńska zaśpiewała dla Live Night Sessions
Uczestniczka Voice of Poland, Agata Wyszyńska, mieszkanka Libiąża, zaśpiewała dla 
Live Night Sessions. Premiera na YouTube miała miejsce w piątek, 16.X. o godz. 19.15. 
Uczestniczka The Voice of Poland TVP - Agata Wyszyńska - wykonała na żywo dla Live 
Night Sessions autorski utwór zespołu, który współtworzyła. Posłuchajcie jak Agata Wy-
szyńska śpiewa "Niebieskie oczy" z repertuaru Antidotum. Akompaniuje Marcin Kurcz. 
www.facebook.com/LiveNightSessions • www.facebook.com/antidotummusic

23 października 2020 roku o godz. 18.00 zapraszamy do galerii Na Styku w Miejskim Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na wernisaż wystawy „Na horyzoncie”. Prezentowane 
prace są dziełem Grupy Plastycznej SALVE z Sosnowca, która skupia osoby z zaburzeniami 
psychicznymi oraz niepełnosprawnych umysłowo. Wystawę będzie można oglądać do końca 
października. Grupą opiekuje się znany artysta plastyk Czesław Gałużny. Wstęp bezpłatny.

Drodzy Państwo! 
W trosce o bezpieczeństwo i komfort przeżywania artystycznych uniesień 
podjęliśmy decyzję o przeniesieniu spektaklu „Dwoje na huśtawce” za-
planowanego na 17 października 2020 roku na 17 kwietnia 2021 roku. 
Każdy z Państwa będzie mógł zatrzymać zakupiony bilet na nowy termin 
lub zwrócić wejściówkę, w miejscu jej zakupu.

Badania mammograficzne w Zabierzowie
Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum 
Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice projekty dofinan-
sowane z Funduszy Europejskich:
„Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 
– 69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-
2021″ w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 
25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 
2019-2020” współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020
Celem projektów jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób 
w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.
Na badania mammograficzne zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1970-1951 ):
- mieszkanki Małopolski
- które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Zapraszamy na badania mammograficzne finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego 
dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku 40-49 lat ( urodzone w latach 1980-1971 ) bezpłatne badanie co 2 lata
- w wieku powyżej 69 lat ( urodzone przed rokiem 1950 włącznie ) bezpłatne badanie co rok

Na badania mammograficzne zapraszamy:
3 listopada 2020 - ZABIERZÓW - parking Remizy OSP, ul. Szkolna 2 – BADANIA OD 9.00 DO 16.00

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 
Profilaktyka… warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!
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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.

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

UWAGA! 
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce, pomożemy z trans-
portem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. mało-
polskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub ka-
strowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny 
pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy

www.schroniskopsiepole.pl

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.

CUDAK
Cudak - mega ruchliwy i pozytywny rozczochraniec:) Wszędzie go pełno, wszystko chciałby zo-
baczyć i powąchać. Chłonie życie pełną paszczą. Zadowolony i uśmiechnięty. Z suczkami się do-
gaduje, z samcami niekoniecznie. Reakcji na koty i dzieci nie znamy. Pies dla osoby aktywnej. Cudak 
ma około 3-4 lata, waży 15 kg, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Czeka na 
odpowiedzialny dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łetkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783553197.

POKER
Poker... Baryłka... Gdyby nie krótkie łapy, to byłby całkiem sporym psem, a tak matka natura zrobiła 
mu psikusa i do dość masywnej górnej części ciała zafundowała mu łapy chyba od innego psa:) 
Trochę śmieszny z wyglądu, a zwłaszcza jak biegnie. Dziwne, że udaje mu się biegać całkiem 
szybko. Nawet pomimo tego, że ma śrubę w łapie. Przy tym wesoły, serdeczny, świetnie dogaduje 
się z innymi psami. Nie powala urodą, ale zdecydowanie nadrabia urokiem osobistym. Poker ma 
około 4 lata, jest przygotowany do adopcji (szczepienia, chip, kastracja), waży 22 kg. Od 10 mie-
sięcy czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783553197.

DYZIO
Dyzio - cudowny, niewidomy staruszek zwraca się do Was kochani z ogromną prośbą o pomoc 
w znalezieniu domu. Sam od kilku miesięcy szuka i szuka, ale jak widać, bez efektów. Pomożecie 
Dyziowi? Biedak bez Was sobie nie poradzi... Dyzio ma około 9-10 lat, waży 6 kg, jest przygotowany 
do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). Ruchliwy, trochę czasami głośny, pomimo ślepoty świetnie 
sobie radzi. Sympatyczny i o niepowtarzalnym uroku osobistym. Czeka na odpowiedzialny dom 
w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783553197.

PINIATKA:
Przedstawiamy Piniatkę - śliczną, grzeczną sunię, która trafiła do nas wraz z siostrą - Danielką. Siostra jedzie do domu, a Piniatka nadal szuka 
kogoś, kto ją pokocha. Sunia miała pękniętą kość promieniową, obecnie wraca do zdrowia i coraz lepiej już chodzi na łapce. Piniatka ma około 1 
roku, to jeszcze dziecko. Waży 19 kg, docelowo będzie ważyć 21 kg. Piniatka to ta spokojniejsza z siostrzyczek, lubi głaskanie i przytulanie, jest 
bardzo grzeczna. Piniatka dzielnie poluje na muchy ;) i gdy to robi, jest bardzo urocza. Ogólnie sunia nie sprawia żadnych problemów. Z całą pew-
nością wśród potomków ma psy w typie myśliwskim, na pewno będzie się szybko szkolić, jest pojętną dziewczynką. Na obecną chwilę Piniatka 
dobrze reaguje na koty. Potrafi chodzić na smyczy, jest cicha, niekłopotliwa. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla Piniatki. Wiele 
złego za nią. Teraz czas na prawdziwy, dobry i troskliwy dom.

KOTEK LAZUREK
Przedstawiamy kotka Lazurka, który wraz z kilkoma innymi kotkami trafił pod naszą opiekę w wyniku interwencji. Lazurek to kotek młody, ma 
około 2 lat, waży 4,5 kg. Kociak ma przepiękne, intensywne pręgi, mocno odznaczają się one na jego sierści. Kotek jest bardzo miły, mizia się, 
przytula. To kotek przyjazny, który zawsze ustępuje miejsca innym kotkom, jest do nich uległy, bezproblemowy, a w stosunku do ludzi jest przy-
milny wyjątkowo. Lazurek jest czystym zwierzakiem, potrafi korzystać z kuwety i nie sprawia żadnych problemów. Bardzo prosimy o dobry dom 
dla naszego podopiecznego. Lazurek szuka domu niewychodzącego.

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

APELUJEMY!  
UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ 

UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!
Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą 
Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie uwagi 
podczas koszenia traw i krzewów kosiarkami rotacyj-
nymi na chowające się w trawach zwierzęta.

Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgła-
szaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt 
(włącznie z wyrwaniem kończyn, uszkodzeniem orga-
nów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) pod-
czas koszenia „traktorkami”, kosiarkami rotacyjnymi. 
Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, ko-
tów, jak i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.

Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie 
jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często do-
prowadza do jego śmierci w ogromnym bólu.

Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spró-
bować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące 
się na koszonym terenie, a podczas samego koszenia 
zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu 
ograniczyć możliwość wystąpienia takich sytuacji. 

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

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

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

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 marketin-

gowych 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 zaku-

pu/budowy/remontu nieruchomości (Uwaga! dotyczy to nie tylko nieruchomości 
będących w ofercie naszego Biura)

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, uka-
zującej 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 branżo-
wych 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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach promocji „Komfortowa konsolidacja 
V” wynosi 10,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 53 470 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 78 256,03 zł, oprocentowanie zmienne: 7,19%, całkowity koszt kredytu: 24 
786,03 zł (w tym prowizja: 0 zł, składka na ubezpieczenie na życie: 6233 zł, odsetki: 18 553,03 zł), 
94 miesięczne raty (w tym 93 równe raty w wysokości 832,52 zł, ostatnia rata: 831,67 zł). Kalkulacja 
została dokonana na 18.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Minimalna kwota kredytu 
wynosi 30 000 zł. Kredyt z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka jest kredytowana 
i opłacana jednorazowo. W ramach promocji nie można konsolidować zobowiązań zaciągniętych 
w Alior Banku, w tym w T-Mobile Usługi Bankowe. Wymagana jest konsolidacja min. jednej 
pożyczki lub kredytu z innego banku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności 
kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Bank jest agentem 
ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. 
PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć, śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, 
wystąpienie niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego 
wypadku. Ochrona trwa 24 albo 36 miesięcy i nawet po dokonaniu przedterminowej całkowitej 
spłaty kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Regulamin promocji, 
Taryfa opłat i prowizji, Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców 
kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA, w tym pełnomocnictwo agenta oraz karta 
produktu, są dostępne w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.

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

RRSO: 10,86% • PROWIZJA: 0% • OPROcentOWAnIe ZmIenne: 7,19% • 
cAłkOWItA kWOtA kRedytu: 53 470 Zł • cAłkOWItA kWOtA dO ZAPłAty: 
78 256,03 Zł • SkłAdkA nA ubeZPIecZenIe: 6233 Zł • OkReS kRedytu: 
10 lAt • 93 RAty PO 832,52 Zł • OStAtnIA RAtA: 831,67 Zł

uff,  
jak wygodnie
płacić jedną  
ratę

KOMFORTOWA KONSOLIDACJA


