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PRACA
CZEKA!

Makijaż Permanentny

PRACA
CZEKA!

Mikroblading

U Jędrusia Sp. z o.o.
do zakładu produkcyjnego w Morawicy poszukuje:

ANIOŁEK ZE
ZŁAMANYM SKRZYDEŁKIEM
PROSIMY O POMOC DLA LENKI
Patrząc na Lenkę, nie widać, że ma tyle schorzeń…
Wszędzie potrafi nawiązać kontakt, nawet z obcymi
osobami, uśmiecha się i zaczepia. Wszyscy zwracają
uwagę na jej wyjątkowo niebieskie, duże oczy i długie
rzęsy. Dobrze rozwija się umysłowo, zaczyna mówić
proste słowa, jest bardzo energiczna i wesoła, ciekawa
wszystkiego, ma swoje ulubione piosenki i zabawy. Jest
dzielna i wytrzymała na ból, ma silny charakter…

Rekonstrukcja brwi

• OPERATORÓW MASZYN • PAKOWACZY
• MAGAZYNIERÓW
• KIEROWCÓW kat. C, D
• OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
lub osób chcących zdobyć uprawnienia
Oferujemy

• umowę o pracę na pełny etat
• szansę zdobycia doświadczenia
w dużej, nowoczesnej firmie
• regularne, pewne
i konkurencyjne wynagrodzenie

• atrakcyjny system premiowania
• finansową nagrodę roczną
• ubezpieczenie na życie
i inne benefity
• dowóz do pracy
transportem zakładowym

Studio Szpilka


795 999 098

(budynek OSP, 1 piętro
po metalowych schodkach,
lokal obok fryzjera)

DO SPRZEDANIA

Chcesz poznać szczegóły:

tel. 669 453 355

PIEKARY 383

e-mail: kadry@u-jedrusia.pl

ZMIEŃ PRACĘ NA LEPSZĄ

Ciąg dalszy na str. 2

• MONTAŻ INSTALACJI LPG
• Przeglądy i serwis LPG
• Wymiana butli LPG
• Zbieżność komputerowa
• Wulkanizacja
• Mechanika samochodowa

Liszki 37a, 32-060 Liszki • tel.: 792-44-55-76
www.wulkanizacja.liszki.net
STAROCIE,
STAROCIE, BIBELOTY
BIBELOTY,,
PORCELANA,
PORCELANA, KSIĄŻKI
KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

rok założenia 1991

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis

Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak • Benzer • Barton
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

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

tel. 530-781-146

WYCINKA
DRZEW

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.

dom w Woli Filipowskiej o pow. ok. 180 m kw położony
na 12-arowej, ogrodzonej działce. Jeden poziom
do zamieszkania od zaraz, drugi - do wykończenia.
Cena: 350 tys. PLN.

tel. 696 595 118

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 381 599

www.przystan-psychoterapia.pl
Zapraszamy do lektury artykułu na stronie 9.

Działka rolna 1,05 ha
w Gminie Dobczyce.
Cena: 500 PLN za ar.
Tel. 795 351 499
, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00
sob
10 00 - 13 00

OKAZJA!

Liszki 552

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

ga
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wka.pl
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tel. 535-013-523
MIESZALNIE FARB I

TYNKÓW BOLIX oraz

KNAUF

• Autoryzowany sprzedawca PGG Sp. z o.o.
• Najlepszy polski węgiel
• Suszony, wysokokaloryczny,
workowany eko-groszek
Posiadamy własny transport • Sprzedaż ratalna

skladelmar@vp.pl •
www.firmaelmar.pl
32-329 Bolesław

tel. 668 386 674
tel. (32) 647 90 37

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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Informacje, Reklamy

ANIOŁEK ZE ZŁAMANYM SKRZYDEŁKIEM
PROSIMY O POMOC DLA LENKI
Ciąża przebiegała prawidłowo. Przy porodzie stwierdzono
wady wrodzone, m.in. brak kości
przedramienia i kciuka lewej
rączki, podejrzenie zespołu Wartel. Był to dla rodziców olbrzymi
szok. Są zdrowi, nie palą i nie piją
alkoholu, mama Lenki szybko też
zrezygnowała z pracy, aby niepotrzebnie nie narażać dziecka
(kontakt ze środowiskiem chorobotwórczym). W szpitalu Lenka
została otoczona opieką wielu
specjalistów, zrobiono niezbędne
badania. Została zabrana w celu
leczenia wrodzonego zapalenia
płuc do kliniki w Poznaniu,
a następnie przewieziona do
kolejnego szpitala klinicznego
gdzie zoperowano jej odbyt.
Okazało się też, że dziecko ma
wrodzoną skoliozę kręgosłupa,
powiększoną miedniczkę nerkową i szereg nieprawidłowości
wypisanych przez genetyka (uszy
zrotowane ku tyłowi, szeroki nos,
asymetria ciała, paluch oddalony od pozostałych...)… Jednak
rodzice nie widzieli tego wszystkiego, dla nich Lenka była i jest
idealna. Jak mówi jej mama mają gdzieś szablony genetyków.
To ich „aniołek ze złamanym
skrzydełkiem”.
Lenka przeszła wiele i pewnie
jeszcze dużo będzie musiała
znieść. Obecnie jest rehabilitowana, jeździ z rodzicami do
neurologa, kardiologa, ortopedów i chirurga. Rodzice boję
się ryzyka, jakie niosą za sobą
planowane operacje, narkozy. Nie
chcą jednak, aby w przyszłości
Lenka powiedziała, że nie zrobili
wszystkiego, aby poprawić jej
wygląd i komfort życia.

Lenka urodziła się 17 sierpnia 2016 roku z zespołem wad wrodzonych
między innymi brakiem kości przedramienia i kciuka lewej rączki (hemimelia promieniowa), kręczem szyi oraz skoliozą kręgosłupa. W pierwszych dniach swojego życia przeszła operację przesunięcia odbytu. Aktualnie jest leczona przez wielu specjalistów oraz rehabilitowana.
Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Lenka miała Chrzest z wody
w szpitalu, rodzice nie wiedzieli,
jakie są rokowania... Kiedy wrócili do domu, uzupełnili Chrzest
Św. w Kościele, a ks. proboszcz
zasugerował, aby Lenka dostała
drugie imię, aby miała Patronkę… Mama zdecydowała, że
będzie to św. Filomena, patronka naszych czasów i wielkich
cudów, ulubienica Boga, męczennica, pogromczyni zła.
„Moja babcia mawiała - każdy
ma swój krzyż. Nie spodziewałam się, że nas to w życiu spotka, że trzeba będzie tyle przejść
i znaleźć siły do walki o lepsze jutro dla swojego dziecka.
Pytałam Boga dlaczego ja, na
jakiej zasadzie decyduje, której
matce urodzi się tak wyjątkowe
dziecko. Przeczytałam jednak
piękny tekst o tym, w jaki sposób
Pan Bóg wybiera matki niepełnosprawnych dzieci. Popłakałam się... teraz już nie pytam.
Może ja też jestem wyjątkowa?
W życiu nie chodzi o to, aby było
łatwo, chociaż każdy by sobie

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
tego życzył, jednak do niczego
wartościowego to nie prowadzi”,
mówi mama Lenki.

Najbliższa planowana operacja
– rączki dziewczynki, przypada
już na połowę listopada. Rodzice
muszą pokryć koszt z własnych
środków, gdyż NFZ odmówił
finansowania. Każda wpłata,
każdy gest mają ogromne znaczenie!

Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904
a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola “wyrażam zgodę”.
Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175

KOMINKI Z NORWEGII

25 LAT

GWARANCJI

Jøtul Studio Kraków

Oferujemy kominki i piece na
drewno, pellet i gaz.

Zapraszamy: pn.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰ sob. 9⁰⁰-13⁰⁰

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów,
przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

Kryspinów 3, 32-060 Liszki
Tel. 665 835 988, 664 170 519
Email: kominkijurajskie@interia.pl

Informacje, Reklamy

O ZŁOŚCI W RELACJI Z DZIECKIEM
Temat radzenia sobie ze złością to temat rzeka. Poczucie „nie radzenia sobie” z własną
złością, czy złością dzieci to częsta skarga rodziców. Przyglądanie się temu zagadnieniu
warto zacząć od określenia o jakie „radzenie sobie” nam chodzi. Czasami oczekujemy
zjawisk nierealnych – złość jest jedną z podstawowych emocji i nie można w zdrowy
sposób pozbyć się jej z życia. Radzenie sobie ze złością nie oznacza więc, że się jej nie
odczuwa ani, że nie można jej okazać.
Złość jako emocja jest nam bardzo
potrzebna. Uczucie złości informuje
nas, że coś staje nam na przeszkodzie
do osiągnięcia celu czy zaspokojenia
jakiejś potrzeby. Reakcja fizjologiczna
jaka naturalnie towarzyszy tej emocji
wyposaża nas w siłę do przezwyciężenia przeciwności. W dzisiejszych,
nowoczesnych czasach nie użyjemy jej
jednak do walki z dzikim zwierzęciem,
jak robili to nasi praprzodkowie. Energia, pierwotnie potrzebna do walki
o przetrwanie, dziś pożytkowana jest
często na ochronę swojej godności,
przestrzeni osobistej czy innych ważnych wartości.

Marzeniem chyba każdego rodzica jest
to, aby dziecko było w życiu szczęśliwe,
dobrze mu się wiodło i dawało sobie
ze wszystkim radę. Być może wielu
rodziców marzy skrycie o tym, aby ich
dziecko nigdy nie doznawało smutku,
złości czy przygnębienia. Różne trudne sytuacje, stające na drodze dziecka
i wywołujące jego złość bywają więc
postrzegane jako zagrożenie. Warto
postawić sobie takie pytania: Czego
boję się, kiedy moje dziecko się złości?
Czy tego, że tracę nad nim kontrolę,
czy tego, że jest / będzie nieszczęśliwe, czy obawiam się o słuszność jego
wyborów, czy chcę je na siłę skłonić

do podjęcia drogi, którą ja uważam za
słuszną (np. ubrania kaloszy, a nie tenisówek w deszczowy dzień) obawiając
się negatywnych konsekwencji? Czy
obawiam się, że skoro moje dziecko
się złości, to ja – jako rodzic - coś zrobiłem/am nie tak – czy to moja wina?

Poczucie winy w relacjach z dzieckiem, które okazuje się nieposłuszne
lub łatwo wpada w złość to dojmujące
uczucie przytłaczające relacje wielu
rodziców z własnym potomstwem.
Kiedy rozpatrujemy relacje głównie
z perspektywy tego, co jest moją winą,
trudno o dialog, zbliżenie do perspektywy dziecka i okazanie troski. Lęk
przed poczuciem winy sprawia, że skupiamy się na swoich uczuciach, a wtedy
trudno o nawiązanie relacji i zainteresowanie drugim człowiekiem.
Żyjemy w specyficznym otoczeniu
popkulturowym, wizerunek rodzica
jaki jest obecnie promowany medialnie
i formowany przez społeczne oddziaływania koncentruje się na tym jak
„stworzyć” idealne dziecko (oczywiście
dla dobra dziecka). Jest więc mnóstwo
treści adresowanych do rodziców, które
często wywołują poczucie winy – bo
ktoś inny robi coś więcej, coś inaczej,
bo trzeba bardziej, żeby być wystarczająco dobrym. Chwila bezmyślności

może skutkować obrzuceniem błotem
przez tysiące użytkowników mediów
społecznościowych. A tak naprawdę
przecież nie ma żadnej złotej zasady
odnośnie wychowania dzieci, która
byłaby zawsze, w każdej sytuacji skuteczna i wspierająca.

Poczucie winy i poczucie krzywdy, to
uczucia, z którymi często trudno sobie
poradzić, bywają bardzo destrukcyjne.
O tym jak radzić sobie z nimi oraz
z innymi emocjami porozmawiajmy
wspólnie. Obiecuję, że nie będzie żadnych złotych rad – bo takie po prostu
nie istnieją – za to próba głębokiego
zrozumienia istoty relacji rodzic –
dziecko i znalezienia w niej przestrzeni
na spotkanie dwojga ludzi, z całym
bagażem emocji i doświadczeń.
Seminaria Rodzicielskie zawsze
w trzeci wtorek miesiąca o 17.00
w Krzeszowicach na ul. Szkolnej
3. Zapisy pod nr tel. 508 341 423.
Koszt: 30 zł.
Najbliższe spotkanie 17.10.2017
będzie dotyczyć radzenia sobie
z uczuciami rodziców.

vv Emilia Owoc
Gabinet Pomocy Psychologicznej
Psychologkrzeszowice.pl

Gabinet Pomocy Psychologicznej
Emilia Owoc
Psycholog, Psychoterapeuta,
Seksuolog, Logopeda, Pedagog

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice
tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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DO SPRZEDANIA

Hanya Yanagihara : Małe życie

Toyota RAV 4

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

Tel. 668 301 558

DO SPRZEDANIA

Alex Marwood : Najmroczniejszy sekret

Oto poruszająca do głębi opowieść o życiu w
wielkim mieście, które daje szansę na zapomnienie
o przeszłości, oraz o życiu w bólu, który nie
pozwala zapomnieć. To proza, która w całym
swoim pięknie opisuje doświadczenie zła, granice ludzkiej wytrzymałości i tyranię pamięci. To
jedna z tych książek, których lektura sprawia,
że po jej zakończeniu przez kilka dni nie można
wziąć do rąk żadnej innej książki. Ta powieść
zasługuje na najwyższe noty.

Sean Jackson hucznie obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Impreza kończy się jednak
katastrofą
i wielkim skandalem, gdy jedna z jego córek,
Coco, w tajemniczych okolicznościach znika
w środku nocy... Pełna napięcia, przejmująca i
niesamowicie pomysłowo skonstruowana opowieść o tajemniczym zniknięciu dziecka, toksycznych relacjach międzyludzkich i mrocznych
rodzinnych sekretach.

Rachel Abbot : Szóste okno

Roman Mańka : Strefa tabu.
Największe afery III RP

Mistrzowski thriller, który zaciera granice między
ofiarą i oprawcą. Po śmierci męża Natalie Gray
wiąże się z jego najlepszym przyjacielem, Edem
Cooperem. Kobieta pragnie, aby zastąpił on ojca
jej dorastającej córce, Scarlett, z czasem jednak
zaczyna podejrzewać, że intencje mężczyzny nie
są do końca czyste...

Citroen Xsarra Picasso

W polityce najbardziej istotne sprawy rozstrzygane są za kulisami, w strefie tabu, niedostępnej
dla przeciętnego obserwatora. Jest to przestrzeń
zamknięta, do której wkroczyć mogą jedynie wtajemniczeni, rozumiejący specyficzny kod języka,
znaków oraz symboli. Autor książki pokazuje mechanizmy rządzące „strefą tabu”. Zabiera czytelnika w podróż po kulisach afer, w których główne
role odegrali przedstawiciele „strefy tabu”.

Eliza Piotrowska :
Wojtek. Żołnierz bez munduru

Olga Rudnicka : Życie na wynos

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

Emilia Przecinek, znana autorka powieści dla
kobiet, w wieku czterdziestu lat zostaje rozwódką
z dwójką nastoletnich dzieci, kredytem hipotecznym do spłacenia oraz matką i teściową na
karku. Dzieci nalegają, żeby chodziła na randki,
a obie starsze panie, no cóż, jak to one, włażą
z butami, gdzie tylko się da. W takiej sytuacji
można albo załamać się nerwowo, albo popełnić
morderstwo.

Tel. 601-417-208

Poznaj historię Wojtka, żołnierza, który wędrował
z armią generała Andersa przez Bliski Wschód,
a następnie znalazł się we Włoszech, gdzie walczył o Monte Cassino. Poznaj historię najsławniejszego niedźwiedzia na świecie!

Monika Sawicka :
O Kajtku Szczęściarzu

Emma Donoghue : Pokój
Dla pięcioletniego Jacka Pokój jest całym światem. To tu się urodził, to tu bawi się i uczy ze swoją
mamą. Na noc mama układa go do snu bezpiecznie w szafie, na wypadek, gdyby przyszedł wujek
Nick. Dla Jacka Pokój jest domem, dla jego mamy
więzieniem, w którym została zamknięta siedem
lat wcześniej... Porywająca historia o matce i synu
oraz ich miłości pozwalającej przetrwać to, czego
przetrwać niepodobna. To powieść przejmująca,
chwytająca za serce, poruszająca najczulsze
struny naszej wrażliwości.

Badania
mammograficzne
w Zabierzowie
NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki na bezpłatne badania
mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka
Piersi – Etap Podstawowy finansowane przez Małopolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie
specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.
Mammobus dzięki swojej mobilności dojeżdża do
miejscowości, w których nie ma stacjonarnego sprzętu
mammograficznego. Stwarza to mieszkającym tam kobietom często jedyną możliwość skorzystania z badań
i w wielu przypadkach pozwala uniknąć komplikacji
związanych z rakiem piersi.
Przykładamy dużą wagę do jakości wykonywanych
badań w związku z czym staramy się zapewnić zarówno
najlepszy personel z wieloletnim doświadczeniem
(technicy elektroradiologii) jak i lekarze radiologii
z II stopniem specjalizacji oraz najnowszy sprzęt –
mammografy cyfrowe, które wstawiliśmy w tym roku.
Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje
pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez
lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji
(po dwie projekcje na każdą pierś).
W Zabierzowie badania będą wykonywane w dniu
13.11.2017r. w godzinach 9.00-17.00 na parkingu
przy Urzędzie Gminy Zabierzów.
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte
są Panie od 50 do 69 roku życia
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.

Kajtuś to uroczy szczeniak, który miał wiele szczęścia. Został znaleziony przypadkowo, ale swoim
pojawieniem się sprawił wiele radości. Jeśli chcecie poznać przygody Kajtusia i dowiedzieć się w
jaki sposób zmienił życie ludzi, którzy go przygarnęli, koniecznie zajrzyjcie do tej pouczającej
książeczki.

ZABAWY Z PSEM W DOMU

- JAK USZCZĘŚLIWIĆ PUPILA, KIEDY DESZCZ RUJNUJE SPACEROWE PLANY
W czasie deszczu dzieci się nudzą i nie tylko dzieci. Psy też. A że polska jesień zwykle nie rozpieszcza
pogodą, „mokrych” dni, kiedy nie chce się wychodzić z domu nie brakuje. Krótkie spacery to za mało,
żeby zapewnić odpowiednią ilość ruchu i uwagi naszym czworonogom, więc nie pozostaje nic innego,
jak znaleźć im rozrywkę w domu.
Jeśli pogoda sprzyja, nie ma problemu.
Można wyjść z psem na spacer, żeby
pobuszował w suchych liściach albo
wybiegał się na podmiejskim wrzosowisku. Ale co zrobić, kiedy naszego
pupila dosłownie „nosi”, a za oknem
ulewa i hulający wiatr?
Standardowe zabawy odpadają, bo
trudno rzucać psu piłkę w mieszkaniu
i liczyć na to, że nie zrujnujemy przy
tym połowy wyposażenia. Zostają
więc inne rozrywki - na przykład szukanie skarbów. A co jest największym
skarbem dla psiaka? Oczywiście (poza
właścicielem) jedzenie.

Jedyne, czego potrzebujemy do tej
zabawy to garść małych, aromatycznych smakołyków, które rozrzucamy po całym domu albo wybranym
pokoju w różnych kątach i zakamarkach dostępnych dla naszego pupila.
Później wystarczy dać mu sygnał do
zabawy i patrzeć, jak radośnie biega
w ich poszukiwaniu.
Można też, zwłaszcza, kiedy piesek jest
mały, wykorzystać do tego duże pudło,
które wypełniamy częściowo ścinkami
papieru albo niepotrzebnymi szmatkami. Będzie w nich mógł buszować do
woli szukając swoich „skarbów”.
Pysznie i zdrowo

Jeśli nasz pupil przepada za swoją
suchą karmą, możemy wykorzystać
pojedyncze „kuleczki”, ale warto
odrobinę go rozpieścić przygotowując mu domowe specjały. Są bardzo
proste w przygotowaniu - wystarczy
zmielona wątróbka, kurczak czy inne
mięso, zmiksowane ulubione ugotowane warzywo (np. marchewka),
mąka, trochę oleju i ewentualnie płatki owsiane - przepisów w sieci jest
mnóstwo, a całość wystarczy zmieszać

i upiec - 180 stopni i ok. 45 minut
wystarczy w zupełności. Z takiej masy
można uformować kuleczki albo rozwałkować ją i wyciąć ciastka foremką.
Jej największym plusem jest to, że ma
o wiele mniej kalorii niż sklepowe
produkty, a to oznacza, że pies może
zjeść ich więcej, za co na pewno będzie
nam wdzięczny.
Coś nowego

- Jesień to idealna pora na uczenie psa
nowych sztuczek i wyrabiania nawyków. W domu nic go nie rozprasza
tak, jak na spacerze czy w ogrodzie.
Warto wybrać kilka i często trenować
z pupilem, bo oprócz samego ruchu
potrzebuje też stymulacji umysłowej
- w każdym wieku - zauważa ekspertka maki KiK.

- Załóżmy, że nasz Reksio nie chce
spać w swoim nowym, uroczym psim
łóżeczku, które mu kupiliśmy, ale
za to chętnie towarzyszyłby nam
na kanapie, kiedy oglądamy swój
ulubiony serial? Jeśli nie chcemy
każdego seansu kończyć od stóp do
głów w psiej sierści i jednocześnie
nie mamy serca, by kazać psu leżeć
na podłodze obok nas, nauczmy
go, że może leżeć na sofie, ale tylko
w materiałowym legowisku. Kiedy sami nie zamierzamy korzystać
z kanapy, zdejmujmy z niej łóżeczko,
niech pies kojarzy ten przywilej ze
wspólnym rytuałem - podpowiada.

Psy mogą się też bawić w chowanego.
Zanim się gdzieś ukryjesz, zwróć na
siebie jego uwagę - np. głaszcząc go,
mówiąc do niego i nawiązując kontakt wzrokowy. Druga osoba niech
przytrzyma psa w innym pomieszczeniu i wypuści psa po ustalonym
wcześniej czasie.

Skoki wzwyż

Ze względu na ograniczoną przestrzeń w domu, dobrym rozwiązaniem są też wszelkie zabawy polegające bardziej na skakaniu niż bieganiu.
Zabawka albo przysmak przywiązany
sznurkiem do patyka nadaje się do
tego idealnie, bo trzymając „urządzenie” w ręku to my decydujemy o tym,
jak wysoko i w jakim obrębie może
poruszać się nasz pies.

- Podobnie działa „przeciąganie
liny”. Możemy ją zrobić ze zrolowanego koca, starych spodni od piżamy
czy prześcieradła. Siłowanie się w ten
sposób z psem jest bezpieczniejsze
dzięki odległości, jaka dzieli nasze
ręce od jego zębów, a przy tym
zapewnia ruch nie tylko czworonogowi, ale też nam samym - wspomina
ekspertka marki KiK.
Nawet najbardziej intensywne zabawy w domu nie zastąpią jednak psu
porządnego spaceru, z czego każdy
właściciel doskonale zdaje sobie spra-

wę. Dlatego ostatecznie nie pozostaje
nic innego, jak „uzbroić się” w kalosze
i porządny płaszcz przeciwdeszczowy.
I chociaż od czasu do czasu dać się
wyszaleć w kałużach naszemu pupilowi - w końcu i tak wróci z ubłoconymi
łapkami, więc czemu nie dać mu tej
radości?

www.kik-textilien.com
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WSTYDZISZ SIĘ WĄSIKA?
MASZ DOŚĆ CIĄGŁEGO GOLENIA NÓG?
Z ELF MEDICA POZBĘDZIESZ SIĘ TEGO
OWŁOSIENIA RAZ NA ZAWSZE!
Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

PROMOCJA!

Przy zakupie pakietu
zabiegów przewidziane
są duże rabaty, np.
NOGI: 600-800 zł
w pakiecie tylko 400 zł!
PACHY: 150 zł
w pakiecie tylko 90 zł!
WĄSIK: 70zł
w pakiecie tylko 50 zł!
BIKINI: 250zł
w pakiecie tylko 150 zł!
Oferta ważna tylko do
4 listopada 2017 r.

www.instytutelf.pl

Laser Diodowy Light Sheer to obecnie najlepsze medyczne urządzenie na świecie do trwałego usuwania
owłosienia. Instytut Urody Elf od wielu lat zajmuje się laserowym usuwaniem niechcianych włosków. Terapia
trwa minimum 6 miesięcy, dlatego jesień to najlepszy czas, aby zacząć działać!
Na czym polega zabieg:
Zasada działania lasera polega na niszczeniu
mieszka włosowego za pomocą światła laserowego.
W trakcie zabiegu jakim jest depilacja laserowa za
pomocą Light Sheer, przenikająca w głąb skóry wiązka
energii jest pochłaniana przez melaninę (barwnik) i
zamieniana jest na ciepło (następuje uszkodzenie
macierzy włosa). Energia wytwarzana przez laser jest
absolutnie bezpieczna dla człowieka i nie wpływa na
funkcje organizmu.
Jak się przygotować do zabiegu:
Na dzień przed zabiegiem depilacji laserowej wybrany
obszar należy ogolić jednorazową maszynką. Nie należy
włosków wyrywać pęsetą, woskiem oraz depilatorem. W dniu
zabiegu należy unikać używania antyperspirantów oraz innych
środków chemicznych.
Odstępy między zabiegami:
Odstępy między poszczególnymi zabiegami powinny wynosić
4 tygodnie.
Jakie partie ciała depilujemy:
W Instytucie Urody Elf wykonujemy zabieg depilacji laserowej na
różnych partiach ciała. Do najpopularniejszych należą:
• Nogi
• Pachy
• Bikini
• Wąsik
• Brzuch
• Pośladki
• Plecy
• Ramiona
Depilacja laserowa nóg:
Laserowe usuwanie niechcianego owłosienia z nóg cieszy się w
naszych salonach ogromną popularnością. Jest to jeden z dłuższych
zabiegów i trwa około 40 minut. Wrażliwość na ból podczas przeprowadzonego zabiegu, zależy od indywidualnych predyspozycji
Klienta. Jednak Laser Light Sheer ma wyjątkowy system chłodzenia,
który sprawia, że zabieg jest prawie bezbolesny.

Depilacja laserowa bikini:
Depilacja laserowa bikini to nie tylko zabieg estetyczny, ale także leczniczy. Bikini i ich okolice
stanowią duży problem, dla dbającej o siebie
kobiety. Na pewno jest jedynym skutecznym
sposobem na wrastające włoski, dające stany
zapalne i duży dyskomfort. Depilacja laserowa
bikini trwa około 30 minut.
Czy wszystkie lasery są takie same:
Nie, w Polsce dostępne są lasery, które różnią się
od siebie skutecznością. Każdy charakteryzuje się
inną długością fal, czasem trwania impulsu, średnicą promieniowania na skórę itp. Wśród nich najskuteczniejszy jest laser diodowy
Light Sheer. Działanie tego lasera jest potwierdzone badaniami
naukowymi, jest to najnowocześniejszy sprzęt na świecie, uznawany przez specjalistów za złoty standard w zakresie laserowego
usuwania owłosienia.
Gdy nasze ciało nadmiernie jest owłosione lub włosy pojawiają się w miejscach, które sprawiają, że czujesz się nieswojo, to teraz jest czas, aby rozważyć możliwość usunięcia
niechcianych włosków. Laser Light Sheer jest urządzeniem
medycznym, jest bezpieczny, a kosmetolodzy z Elf Medica
mają wieloletnie doświadczenie w depilacji laserowej,
dlatego jest to zabieg najbardziej lubiany i najczęściej
wykonywany w Instytucie Urody Elf w Krzeszowicach.

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

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

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

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

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
• Krzeszowice, 900 m2
• Krzeszowice, 2000 m2
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2
• Siedlec, 1200 m2
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
• Tenczynek, centrum 2700 m²
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
• Krzeszowice, 0.2238 ha
• Krzeszowice, 0.3426 ha
• Krzeszowice, 0.5464 ha
• Nowa Góra, 0.1634 ha
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Zalas, 1.36 ha
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
• Krzeszowice, 6.0 a
• Mogilany, 1200 m2

SPRZEDAMY!!!

365 000 zł
190 400 zł
175 000 zł
360 000 zł
199 000 zł
145 000 zł
400 000 zł
110 000 zł
300 000 zł
70 000 zł
300 000 zł
80 000 zł
90 000 zł

125 000 zł
295 000 zł
250 000 zł
105 000 zł
265 000 zł
110 000 zł

1 719 900 zł
35 000 zł
18 000 zł
32 000 zł
80 000 zł
105 000 zł
680 000 zł

10 000 zł
25 000 zł
60 000 zł

DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł

• Zalas, 40 a
• Zalas, 26 a
• Zalas, 63 a
• Zalas, 20 a
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
• Paczółtowice, 0.57 ha

35 000
20 000
100 000
15 000
80 000
32 000
28 500

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
260 000 zł
z zabudowaniami 150 m2
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²

ZAMIENIMY!!!

Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, na 1 pokój + kuchnia

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

100 000 zł
800 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
YCH,
KREDYTÓW HIPOTECZN
GOTÓWKOWYCH
ORAZ PRZY ZAKUPIE
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

PAŹDZIERNIK W BIBLIOTECE
19 października g. 18.00
Spotkanie Klubu Filmowego
Projekcja filmu „Teoria wszystkiego”.
Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena
Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do
Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.
25 października g. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”
Gościem specjalnym będzie Bogna Skrzypczak, autorka
książki „Pani Kant i madame Hyde – opowieści o kobietach,
miłości i filozofii” – to próba połączenia opowiastek o płci
pięknej z filozoficznymi rozważaniami.
26 października g. 18.00
Małgorzata Winiarska opowiada o Wojciechu Kilarze
spotkanie z cyklu Pasjonaci z Gminy Krzeszowice.
28 października g. 10.30
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych
Projekcja filmu „Mikołajek”.

PRELEKCJE PTT
UZBECKIE PERŁY JEDWABNEGO
SZLAKU
18 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Chrzanów wspólnie z MOKSiR Chrzanów
zaprasza o godz. 17:30 na prelekcję
pt. ,,Uzbeckie Perły Jedwabnego
Szlaku- SAMARKANDA, BUCHARA,
CHIVA”, którą przedstawi podróżnik,
grotołaz, kustosz Działu Etnograficzno
- Podróżniczego Muzeum „Sztygarka”
oraz instruktor Polskiego Związku Alpinizmu z Dąbrowy Górniczej Grzegorz
Kuśpiel. Miejsce: sala konferencyjna
MOKSiR.
POLESIA CZAR
25 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Chrzanów
wspólnie z MOKSiR Chrzanów zaprasza
o godz. 17:30 na prelekcję pt. ,,Polesia
czar - kajakiem po Wołyniu”, którą
przedstawi prof. nzw. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Marek Pozzi. Miejsce:
sala konferencyjna MOKSiR.

LEGENDA O GÓRNIKU,
KTÓRY PRZEGONIŁ SZWEDÓW
Dawno, dawno temu w małym miasteczku Nowa Góra niedaleko Krzeszowic
żył sobie górnik, który nazywał się Roman Herbatka. Jego głównym zadaniem
było wydobywanie rud ołowiu, a następnie robienie kul armatnich, ponieważ
były to czasy wielce niespokojne. Roman chciał wynaleźć nowy rodzaj kul.
Zamknął się w swoim warsztacie na trzy miesiące.
Po tym czasie prób i niepowodzeń, dzięki różnym
nacięciom i rurkom powstały kule, które po napotkaniu jakiejś przeszkody rozpryskiwały się na wiele
kawałków siejąc spustoszenie.

Pewnego dnia Szwedzi napadli na Polskę. Król Jan
Kazimierz rozpoczął poszukiwania najskuteczniejszej broni, która pomogłaby przegonić Szwedów
z Polski. W ten sposób natknął się na wynalazek
Romana Herbatki. Pomysł skromnego górnika
przyczynił się w dużym stopniu do przegnania wojsk
szwedzkich z kraju. W podzięce za pomysł nowej
kuli armatniej król Jan Kazimierz kazał wybudować
w centrum miasta pomnik, a Roman Herbatka został zatrudniony na stanowisko nadwornego wynalazcy.
vv Antoni Niemczyk - r. szkolny 2015/2016 - kl. III b ZS w Tenczynku

WROCŁAW JESIENIĄ

W ramach programu „Aktywni i Potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” Seniorzy z naszej
gminy gminy udali się na kolejną wyprawę - tym razem celem podróży był Wrocław. Ponieważ wiele słyszeliśmy o tym pięknym mieście, to chcieliśmy sprawdzić, czy owo piękno jest prawdziwe.
Nie mogliśmy się doczekać naszej
wyprawy (niektórzy czekali na
miejscach zbiórek już dzień
wcześniej) i wczesnym rankiem,
w środę wyruszyliśmy w drogę.
Podróż minęła szybciutko, przemknęliśmy autostradą bezpiecznie
i komfortowo. Wrocław powitał
nas słoneczną pogodą, która była
zapowiedzią dobrze spędzonego
ników, którzy z pasją przedstaczasu.
W południe rozpoczęliśmy wiali portret miasta. Wszędzie
zwiedzanie miasta od Panoramy spotykaliśmy krasnoludki, które
Racławickiej. Oglądaliśmy kunszt od lat osiemdziesiątych Wrocław
malarski Jana Styki i Wojciecha wybrały na swą główną siedzibę.
Kossaka, Teodora Axentowicza,
Włodzimierza Tetmajera i innych,
przełożony w realistyczny sposób
na 120 metrowym płótnie. Malowidło jest jednym z niewielu, na
skalę światową dzieł - reliktów
dziewiętnastowiecznej kultury
masowej. Głębi obrazu dodawały specjalnie ukształtowany
sztuczny teren, oświetlenie jak
również tajemnicze przejście krętymi schodami , które przenosiło
nas w inną rzeczywistość, gdzie
tętniła bitwa. Autorzy w barwny
sposób przedstawili zwycięskie
starcie, wojsk kościuszkowskich
z oddziałami rosyjskimi, jakie
miało miejsce 4.04.1794 roku.
Po obiedzie ruszyliśmy na długi
spacer ulicami Starego Miasta
i Wyspy Tumskiej. Oglądaliśmy średniowieczne, gotyckie
kościoły, przechodziliśmy przez
Most Miłości, podziwialiśmy
dostojne kolorowe kamienice na
Rynku i barokowe zabudowania
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Słuchaliśmy opowieści przewod-

Czwartek powitał nas równie
pięknie, pełen jesiennych brązów
żółci i czerwieni, przetykanych
promieniami słońca. Tego dnia
mieliśmy w planach zwiedzanie Ogrodu Japońskiego pokaz
fontann w pobliżu Hali Stulecia i Wrocławskie, największe
w Europie ZOO. Byliśmy oczarowani roślinnością, układem
ścieżek w Ogrodzie, zachwycił
nas spacer wzdłuż porośniętej
bluszczem pergoli, widok kaskad
wody spływających w takt muzyki
symfonicznej, białe pawilony przy
placu Czterech Kopuł i zwierzęta,
szczególne te, które zadomowiły
się w Afrykarium.
Bardzo zmęczeni, ale pełni wrażeń wszyscy szczęśliwie wrócili
późnym wieczorem do domów.
I jakkolwiek wycieczka była
dość wyczerpująca, to w drodze
powrotnej pomysłów i planów
Seniorów na kolejny wyjazd nie
brakowało.

vv www.wielka-wies.pl
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WYWIAD Z MARCELEM WOŹNIAKIEM

Rozmowa z Marcelem Woźniakiem, autorem wciągającego kryminału „Powtórka”
• „Powtórka” jest Twoim debiutem prozatorskim. Wcześniej
napisałeś biografię Tyrmanda. Skąd ten przeskok i dlaczego
kryminał?
Tyrmand dał mi kopa. Ale nie tylko w sensie mentalnym – była to przecież
moja pierwsza książka w ogóle. Otóż, poznając jego charakter i życiową
drogę, czytając jego zapiski, pojąłem, w czym przejawia się bycie pisarzem.
Przejawia się ono mianowicie... w pisaniu. Jest to aż tak proste. Pisanie
do szuflady nie ma sensu. Musisz być czytany i musisz pisać, pisać, rozwijać warsztat i głowę, pisać. Dlatego wieloletnie, prozatorskie zamysły
skompresowałem do jednego, krótkiego maila, w którym zaproponowałem
wydawnictwu książkę. I, cytując Tyrmanda, pozostało mi tym pisarzem
zostać. Tyrmand, Zły, powieści miejskie, Warszawa Tyrmanda i mój
Toruń, wieloletnia praca dziennikarska. Wybór gatunku był oczywisty.

• Tyrmand jednak jest w „Powtórce”. Odniesienia do „Złego”
dla większości czytelników będą łatwe do wychwycenia. To
wynik inspiracji, zachwytu nad pisarstwem Tyrmanda czy
sztuczka techniczna?
To zależy, co mi doradzi dział PR (śmiech). Jest to zachwyt, ale nie na
sztuczką lecz wybrzmieniem. Zły jest czymś więcej, niż barwną powieścią. To wielkie dzieło, monolit, który skrzy się i lśni literacko. Wpłynął
na mnie wiele lat temu, kiedy pisałem pierwsze opowiadania, osadzone
w Toruniu. Ukształtował tak, jak kształtowała mnie muzyka Gunsów czy
Queen. Pracując przez wiele lat, jako reporter, myślałem o mieście zawsze,
jak o arenie potencjalnych pościgów i intryg. Jak o planszy w morderczej
grze. Stąd chociażby spis bohaterów na początku książki czy zaczynające
i kończące książkę zdania. Zły nie jest klasycznym kryminałem, a powieścią
wielu gatunków. Z kryminału ma w sobie jednak to, co najlepsze. Jeśli więc
drogi czytelnik uzna kiedyś, że choć jeden akapit z moich powieści wart
jest porównaniu z tym autorem – będzie to dla mnie wielkie wyróżnienie.
• Lada dzień premiera „Powtórki”, ale na skrzydełku okładki
wydawca już zapowiada dalsze losy Brodzkiego. Możesz zdradzić coś więcej?
Tak, ale po wywiadzie muszę utopić cię w kałamażu (śmiech). W Mgnieniu wyruszymy z Leonem Brodzkim na poszukiwania i poznamy go od
zupełnie nowej, ludzkiej strony. Mogę zdradzić, że zajrzymy między innymi
do nadmorskiego Darłowa i znów spotkamy Marka Benera, bohatera
stworzonego z powieści Roberta Małeckiego. I, niczym w klasycznej
konstrukcji kryminalnej, im bliżej będziemy końca – tym bliżej będziemy
początku. W Otchłani bowiem Brodzki będzie musiał zmierzyć się nie
tylko ze światem zbrodni, ale i ze samym sobą. Jaką cenę zapłaci detektyw,
by rozwiązań zagadkę, która opętała go bez reszty? Czy wejdzie do tej
samej rzeki drugi i trzeci raz? A może po prostu skoczy na głęboką wodę?..

• W mediach społecznościowych promujesz swój kryminał z dopiskiem „noir”. Pierwsi recenzenci używają określenia „surrealistyczny”. I rzeczywiście, coś w tym jest. Zdjęcie z okładki
oddaje chyba ten klimat najdobitniej. To Twój pomysł na wyj-

ście z pudełka? Bo chyba nie ma na naszym rynku wielu takich
kryminałów.
Myślę, że prawda o kryminałach leży gdzieś pośrodku. Z jednej strony
chcemy realizmu i brudu, ale z drugiej... Z drugiej strony pragniemy tego,
czego człowiek zawsze oczekiwał od słów: po prostu opowieści. Kryminał
jest wspaniałym wariantem na przecięciu tych dwóch dążeń – opowieścią
właśnie, ale z określoną liczbą dróg i rekwizytów, snutą w fantastycznym
świecie motywów, śladów, tropów i łusek po nabojach. Jak w komputerowej
grze. Kryminał jest gatunkiem skonwencjonalizownym: mamy określone
oczekiwania, jako czytelnicy. Pragniemy gry – śledztwa, i nagrody –
ukarania sprawcy i przywrócenia ładu, porządku. Może dlatego Brodzki,
wjechawszy na dach komisariatu przyznaje, że w rzeczywistym świecie nie
wszystko jest tak precyzyjne, jak w książce. Dlaczego zakładamy, że policjant
albo morderca nie mogą czasem po prostu walnąć gafy, dać ciała, skrewić,
postąpić bezsensownie i niepodręcznikowo? Dlatego, że zepsułoby to ciąg
fabuły. Czy to nie świadczy o bajkowości tego gatunku? Jeśli przypomnimy
sobie Zagładę domu Usherów E. A. Poe, szybko zobaczymy świat, który
wcale nie jest thrillerem, ale kryminałem właśnie. Surrealistycznym, intrygującym. Tak widzę literaturę tego gatunku – ma emanować na czytelnika
swoj strukturą i atmosferą. Wtedy trupy wypłyną same.
• Podobno nie czytasz kryminałów. Skoro jesteś autorem jednego
z nich, to z czego to wynika?
Czytam namiętnie napisy na wiatach, rozkłady jazdy, afisze teatralne...
(śmiech) Oczywiście, że czytam kryminały! Napisano jednak tyle świetnych

książek, że trzeba od czegoś zacząć. Może dlatego na ostatnich, Warszawskich Targach Książki kupiłem na przykład Gilgamesza... (śmiech) Starszej
książki nie mieli! (śmiech) Uwielbiam Agatę Christie, Edgara Allan Poe
i Raymonda Chandlera – za ich kryminalne intrygi śledcze i konsekwencję
fabularną. Hessego, Marqueza i Cortazara – za rozbudzanie wrażliwości
i dawkowanie piękna opowieści. Gorąco wierzę, że powieść tak bardzo
zanurza nas w rzeczywistości, że – bez względu na gatunek – wpływa na
nas w niezwykły sposób. Jest takie mądre słowo teoretyków literatury,
brzmi ono: ewokacja. Lubię go używać, bo brzmię wtedy mądrzej (śmiech).
Otóż, ewokacja, to największa moc słowa pisanego. Także kryminału.
• Ile swoich cech oddałeś Brodzkiemu? Myślisz, że będzie lubianą
postacią?

Nie za wiele – w końcu trzeba za coś go lubić! (śmiech) Pomieszkuje tam,
gdzie ja pomieszkiwałem. Bywa, że chodzimy podobnymi ścieżkami
i podobnie zapominamy o jedzeniu, kiedy wpadamy na trop. Czasem
zapominamy, po co przyszliśmy do pokoju, gdy mijamy drzwi. Jesteśmy
zawieszeni między przeszłością, a przyszłością. Myślę, że Brodzkiemu bliżej
do tego pierwszego. Mi, poprzez Brodzkiego, do tego drugiego. Spotkamy
się zapewne w połowie tej wyboistej drogi. Brodzki jest człowiekiem zaklętym w zmaganie ze swoim losem. Myślę, że to cecha, którą odniesie do
siebie każdy czytelnik. Bo tak to już jest z nami, ludźmi. Wszyscy myślimy
czasem o tytułowej powtórce. Ja także... ale to zupełnie inna historii.

OBIEKTY Z PAPIERU - NOWA WYSTAWA
W AKADEMII W BRONOWICACH
Już 5 października w Akademii w Bronowicach pojawiła się nowa, nietypowa wystawa pt. „Obiekty z papieru”. Prezentuje ona prace artystyczne studentów IV Pracowni Interdyscyplinarnej, działającej na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Pokazywane dzieła powstały na papierze wykonanym
samodzielnie przez studentów z surowców z recyklingu oraz z papieru uzyskanego z materii organicznych. Wystawa potrwa do 15 listopada.
Prezentowane prace są wyborem
bardzo obfitego dorobku Pracowni Papieru, prowadzonej od
wielu lat przez prof. Małgorzatę
Buczek-Śledzińską. Wystawa
obejmuje zestaw prac z kilku
wątków tematyczno-problemowych, realizowanych w ramach
programu studiów w Pracowni oraz elementy studenckich
dyplomów z ostatnich lat.
Ich autorzy już od początku procesu twórczego mieli możność
pełnej kontroli nie tylko nad
samą formą graficzno-malarską
dzieła, ale także nad materią
podłoża malarskiego, jakim jest
ręcznie uzyskiwany papier. Jego
unikatowa struktura, uzależniona od stosowanego surowca
pierwotnego (przetworzonej
makulatury czy odpowiednio
spreparowanej organiczno-roślinnej pulpy), stwarza możliwość dokonywania autorskich
eksperymentów malarskich, przy
użyciu zarówno tradycyjnych
technik malarsko-rysunkowych
(batik, rysunek odręczny, stempel, ręczny druk), jak i metod
bardziej współczesnych (relief,
druk assemblage, collage itp.).
Eksponowane obiekty przybrały tytuły tematów pracowni:
„Polski pas kontuszowy. Interpretacje”, „Obiekt-wachlarz”,
„Pejzaż”, „Portret”, „Tryptyk”,
Relief ”, „Collage”, Assamblage”,
które zmotywowały studentów
do wielorakich interpretacji
i skojarzeń.

Niezaprzeczalną cechą wszystkich zaprezentowanych dzieł
jest ich unikatowość, przesycona wrażliwością i oryginalnością autorskiego spojrzenia,
pr z y z achowa n iu z a raz em
warsztatowego kunsztu i technologicznych prawideł tej delikatnej materii.
- Uważne spojrzenie pozwoli
dostrzec różnorodność i wielość
inspiracji, odwołania zarówno
do motywów historycznych, jak
też do natury i jej wielorakich
przet worzeń. Wymagająca,
a zarazem pociągająca struktura papieru i jego sensualne
możliwości, w wielu prezentowanych eksponatach przybrały
formę osobistych, artystycznie
dociek l iw ych w y pow iedzi,
w sposób czytelny definiując
wielorakie możliwości wyrazowe papieru, jego malarskość,
a zarazem fizyczną unikatowość
zachowującą lekkość kruchego bytu – mówi
dr hab. Jan
Tutaj, kurator artystyczny galerii „Akademia w Bronowicach”.

Wystawa „Obiekty z papieru”
w Akademii w Bronowicach
(Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61) czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 – 21.00, a w soboty
i niedziele w godz. 9.00–21.00.
Potrwa do 15 listopada. Wstęp
na wystawę jest wolny!
W Akademii w Bronowicach
organiz owane są w ystaw y,

instalacje, prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty,
zajęcia i wiele innych aktywności, przygotowanych przez
Akademię Sztuk Pięknych.
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SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO
wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar
łupanie drewna

tel. 530 001 734
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych
potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego
rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

NIESKAZITELNE PIĘKNO z NovAge
Przedstawiam najnowszą serię NovAge Bright
Sublime. Są to kosmetyki do pielęgnacji twarzy
z przebarwieniami. Bright Sublime to kosmetyki
o udowodnionym klinicznie i bezpiecznym działaniu rozjaśniającym cerę, korygującym niedoskonałości pigmentacyjne oraz nadającym skórze
nieskazitelne piękno.
Przebarwienia powstają, gdy komórki produkujące
melaninę wytwarzają jej zbyt dużo lub za mało.
Zaburzenia równowagi melaniny są często
przyczyną powstawania ciemnych plam lub
nierównego kolorytu skóry.
Dzięki prowadzonym przez 6 lat badaniom naukowym, narodziła się opatentowana, przełomowa
i oparta na składnikach roślinnych technologia,
która pomaga odsłonić jaśniejszą cerę i wyrównać koloryt. Technologia ta hamuje wytwarzanie
melaniny, pomagając korygować przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Wspomagana
przez roślinne komórki macierzyste gardenii, działa przeciwzmarszczkowo, wzmacniając
i utrzymując odpowiedni poziom kolagenu w skórze.
TYLKO DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE CERY!!!

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

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

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

KĄCIK KULINARNY

PIECZONE BATATY Z SERKIEM
– PYSZNY POMYSŁ
Bataty ja uwielbiam, pieczone, gotowane…
a TY? Pieczone bataty z serkiem to pyszny
pomysł na mały lunch, przekąskę przed tv.
Pieczone bataty robię dosyć często, ale dopiero teraz zobaczyłam, że na blogu przepisu brak. Robię z nich frytki, piekę w całości,
w połówkach no po prostu jak dusza zapragnie. Bardzo lubię ich słodki smak. Fajny
smak, lekko się karmelizują po przez pieczenie i są pyszne. Tym razem podałam jej z białym serem doprawionym na ostro w miarę.
Były pyszne.
•
•
•
•
•
•
•
•

PIECZONE BATATY

6 batatów
3 ząbki czosnku
25 dkg białego sera
5 łyżek jogurtu naturalnego
1/2 łyżeczki sproszkowanej papryczki chilli
2 szalotki
świeżo zmielony pieprz oraz sól
zielona cebulka

Bataty umyłam pod bieżącą wodą i przekroiłam na pół
i ułożyłam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Blachę włożyłam do nagrzanego do 180 C piekarnika, opcja grzania góra dół przez pierwsze 30 minut,
a potem przez 5 minut grill z góry. Jak sprawdzam czy
bataty się upiekły, wbijam w nie widelec jeśli miękko wchodzi znaczy, że są upieczone. Czas pieczenia
zależy od wielkości batatów, bo są i wielkie ważące
pół kilogram i maleńkie. Trzeba sprawdzać, grzanie
z góry za to powoduje przypieczenie skórki i większe
skarmelizowanie jej.
Serek do batatów przygotowałam tak: obrałam czosnek
i szalotkę drobno posiekałam, wymieszałam z serem
i jogurtem, dodałam pociętą zieloną cebulkę, doprawiłam chili, pieprzem i solą i wymieszałam.

Bataty wyciągamy ostrożnie z piekarnika, widelcem
rozgniatamy miąższ batata, na to kładziemy ser i jemy:)
Było pysznie!
vv Ulla Pałka

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

W czasach, kiedy kobiety nie miały pełnych praw, a więc również dostępu
do pewnych praktyk, jogę praktykowali tylko mężczyźni. Z czasem, gdy
joga dotarła w końcu na zachód, coraz więcej kobiet zaczęło praktykować
jogę i w końcu proporcje się zmieniły.
A jak jest teraz? Dla większości
mężczyzn, joga to ćwiczenia
głównie dla kobiet, niewielu
traktuje tę praktykę poważnie,
uważając ją za „niemęską”. Na
szczęście świadome kobiet y
uczą swoich mężów, parterów
i kolegów, mądrości jaka płynie
z jogi. Mężczyźni coraz częściej
obserwują, słuchają, są uważni i otwarci na pracę z ciałem.
Podobnie jak kobiet y, mają
napięcia, dotykają ich emocje,
nie radzą sobie ze stresem. Pytają więc, czy i oni mogą przyjść na
praktykę jogi, czy sobie poradzą,
czy na zajęciach są inni faceci.
Dla mężczyzn akceptacja tego
z czym przyjdą jest istotna,
zarówno jak szacunek do męskiej
siły, jak i zrozumienie męskich
słabości.

Joga skierowana do mężczyzn
niesie ogrom dobrodziejst w.
Mężczyźni ze względu na swe
role społeczne bycia odważnym,
dobrym ojcem utrzymującym
rodzinę, odpow iedzia l ny m
za jej byt, kumulują napięcie
w okolicach w karku, mostka,
oraz w barkach. Panowie będąc
w roli „ twardziela” tłumią emocje, co powoduje w organizmie
napięcia i spustoszenia w postaci chorób. Joga daje znakomite
rezultaty rozluźniające i rozciągające klatkę piersiową. Ważny
jest oddech: kilka pierwszych
zajęć to zwrócenie uwagi na
oddech i pozycje otwierające
klatkę piersiową. Istotne są też
pozycje dające siłę i równowagę,
czyli pozycje stojące takie jak:
„Skorpion” - „Vrścikasana”.

A co mówią Panowie, po wyjściu
z lekcji jogi? Mówią, że czują się
znakomicie i rezerwują miejsce
na kolejną sesję. Zapraszam serdecznie, spotkajmy się na macie.

Szkoła jogi - Tenczynek, ul. Tęczowa 5 • tel: 604 470 772 • www.jogakrzeszowice.pl

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

www.goldadent.pl

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 346 18 01
 883 346 606


Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

Niby nic się specjalnego nie wydarzyło. Nadal ta sama praca, w miarę
poprawne stosunki z najbliższymi, zdrowie też w porządku. A jednak
traci życia sens...
Pewnego dnia orientuje się, że
kolejna noc nie do końca była
przespana, że dawno nic się
nie śniło. Bezsenne godziny
spędzane z telefonem w ręku.
Rano ciężko wstać. Z jednej
strony żal, że już noc minęła,
z drugiej - tak jakby w ogóle jej
nie było. Zaczyna się rozdrażnienie, poirytowanie, wybuchowość. Czasami przychodzi również ochota na używki
z myślą, że kieliszek alkoholu
pomoże łatwiej zasnąć. Dzień
za dniem trzeba jakoś do siebie
układać. Nie ma energii, nie
ma motywacji. Jeśli komuś się
zwierzy, słyszy: „odpocznij”,
„weź się w garść”, „przecież nic
złego się nie stało”. On też to
dostrzega, gdzieś dociera do
niego, że wszystko jest dobrze,
że jakoś się wiedzie. Skąd więc
ten smutek? Czasami też pojawia się obwinianie: „czego ja od
siebie chcę?”, „czemu mi się nic
nie chce?”

A niekiedy myśl o samounicestwieniu, że może lepiej by
było, gdyby go nie było... Ale
nawet na to brakuje odwagi.

następują chwile wytchnienia,
ale to wraca, bywa, że ze zdwojoną siłą. Człowiek zaczyna się
nawet bać swoich myśli. RozZaczynają się psuć relacje gląda się, może wydarzy się coś,
w domu - żona irytuje, mąż co go wyciągnie z tej otchłani.
nie daje wsparcia. Praca już Nie dzieje się nic...Dopóki nie
nie przynosi satysfakcji i ciężko zrozumie, że musi sobie pomóc
znaleźć motywację do lepszych sam, że to w nim jest siła ciąosiągnięć. Dbanie o siebie gnąca w dół i ta, która potrafi
przychodzi z coraz większą wyciągnąć do góry...
trudnością. Zaczyna podważać sens podstawowych wartości. Życie intymne przestaje
być interesujące, albo wprost
przeciwnie - wdziera się gwałtowność.
Rodzina się martwi, niepokoi, czasami szuka pomocy.
Ale jest też złość, że „on nie
wstaje z łóżka”,
„że jest smutny”, „nic go nie
interesuje”. On sam na początku nie szuka pomocy. Myśli dam radę, ale kolejne miesiące
nie przynoszą ulgi. Czasami

vv Magdalena Poprawa
psychoterapeuta
tel. 608 38 15 99,
e-mail:
magdalena_poprawa@wp.pl
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WSPÓLNIE ODNALEŹĆ NADZIEJĘ…
KLIENCI KIK I FUNDACJA „MIMO WSZYSTKO”
RAZEM DLA POTRZEBUJĄCYCH
Grosz do grosza, a będzie… ponad sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Taką kwotę wspólnymi siłami od lipca 2016 roku zgromadzili klienci KiK z całej Polski wrzucając pieniądze do skarbonek Help and Hope znajdujących się w sklepach marki. Część z tej sumy
już trafiła na szczytny cel – do fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i realizowany
przez nią projekt „Akademia Odnalezionych Nadziei”.
21 września, Kraków. Chłód,
deszcz, szaruga – jednym słowem
jesień. I jedno miejsce, w którym
słota za oknem jakby zniknęła dzięki
nagromadzeniu ciepła i radości płynącej wprost z dobroci serca ludzi
o jednym, wspólnym celu: niesieniu
pomocy w odnalezieniu nadziei tym
najbardziej potrzebującym.
Tak w skrócie można opisać atmosferę towarzyszącą spotkaniu dyrektora
generalnego KiK, reprezentującego
także inicjatywę Help and Hope,
Mariusza Kulika i prezes fundacji
„Mimo Wszystko” Anny Dymnej.
To na jej ręce tego dnia został przekazany bon o wartości 60 tys. zł,
który został w całości ufundowany
przez klientów marki.
– Najbardziej cieszą spotkania
z ludźmi radosnymi, prawdziwie
zaangażowanymi, pełnymi wspaniałych pomysłów, którzy prawdziwie chcą pomagać – skomentowała
uroczyste wręczenie czeku Anna
Dymna. – Tacy są właśnie przedstawiciele firmy KIK. Bardzo liczę
na to, że nasza radosna współpraca
będzie trwać, na przekór rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

Dzięki hojności klientów KiK stypendyści „Akademii Odnalezionych
Nadziei”, która skupia się na pomocy w zdobywaniu edukacji osobom
chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymają
szansę na przyszłość malującą się
w jaśniejszych barwach.
KiK świetnie rozumie tę potrzebę.
Założyciel marki, Stefan Heinig,
jest równocześnie twórcą fundacji
„Help and Hope”, która skupia się

na wyrównywaniu szans,
podnoszeniu kwalifikacji, wsparciu edukacyjnym i opiece nad dziećmi
i młodzieżą w trudnej
sytuacji życiowej.
Nadzieja na lepsze
jutro

Doskonale rozumieją ją
też polscy klienci sieci,
czego dowodem jest
suma, jaką zgromadzili
od lipca zeszłego roku,
kiedy w sklepach KiK
pojawiły się pierwsze
skarbonki. Wspólnymi siłami, z czystej dobroci serca
i chęci wsparcia osób borykających
się z trudnościami w codziennym
życiu swoimi datkami podarowali
im nadzieję na lepsze jutro.

– Jestem dumny, że nasi klienci
są osobami o tak wielkim sercu.
Radość jest tym większa, że wyrównywanie szans, realizowane przez
dwie wyjątkowe fundacje, czyli
„Help and Hope” i „Mimo Wszystko”, stanowi niezwykle potrzebną,
a co najważniejsze realną pomoc dla
tych, których los nie potraktował
łaskawie – mówi Mariusz Kulik,
dyrektor generalny sieci sklepów
KiK. – To dla mnie ogromna
radość, a zarazem zaszczyt, że
razem z naszymi klientami mogę
wspierać tak wspaniały projekt,
jakim jest „Akademia Odnalezionych Nadziei” – dodaje.

ma cienia przesady. To inicjatywa,
która nie tylko daje stypendystom
nadzieję, ale przede wszystkim
niesie realną pomoc o konkretnych
efektach. Wspierając edukację osób
chorych i niepełnosprawnych umożliwia im zadbanie o swoją przyszłość
własnymi zdolnościami, talentami
oraz umiejętnościami.
Dzięki darowiznom takim, jak ta
zgromadzona wspólnymi siłami
klientów KiK, uczestnicy projektu
mają szansę się usamodzielnić (na
tyle, na ile pozwala im stan zdrowia)
i urzeczywistnić swoje marzenia.
Potrzebują tylko tej odrobiny nadziei
i wsparcia – o resztę zadbają już sami.

Marzenia się spełniają

W nazywaniu „Akademii Odnalezionych Nadziei” wspaniałą nie

www.kik-textilien.com

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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UWAGA NA OSZUSTÓW!

DZWONIĄC, PODSZYWAJĄ SIĘ POD POLICJANTÓW
I CHCĄ WYŁUDZIĆ NASZE OSZCZĘDNOŚCI
Pomimo licznych apeli mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, Małopolska Policja nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez
starsze osoby swoich oszczędności przestępcom. Sprawcy cały czas modyfikują swoje metody działania. Ponieważ na oszustwa „na wnuczka” m.in.
dzięki szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej, coraz mniej osób daje
się nabrać, teraz sprawcy wyłudzają pieniądze pod legendą policyjnej akcji.
Jak działają oszuści? Poniżej
kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających się
metod ich „pracy”.

1. Jeśli uzyska informacje, że
starszy pan czy pani nie ma
konta, a oszczędności trzyma
w domu, sprawca poleca spakować wszystkie posiadane
Do starszej, samotnej osoby,
kosztowności oraz gotówkę
na telefon stacjonarny dzwoni
do reklamówki i pozostawić
mężczyzna, który twierdzi, że
koło najbliższego śmietnijest policjantem lub funkcjoka, skąd przejmie ją policja.
nariuszem Centralnego Biura
W ten sposób, w ostatnich
Śledczego. Często przedstadniach 85-letnia mieszkanwia się jako „Andrzej Stępień”.
ka Krakowa straciła 100 tys.
Rozmówca twierdzi, że prowazłotych.
dzi akcję przeciwko hakerom,
którzy włamują się na prywatne 2. Jeśli natomiast oszust dowie
konta i zabierają ludziom piesię, że senior ma konto i to
niądze. Zwykle pada stwierz dostępem do internetu
dzenie, że jest to „tajna akcja
– stwierdza, że pieniądze
ochrony oszczędności ” lub
na tym koncie nie są bezakcja „bezpieczny emeryt”.
pieczne. Prosi o podanie mu
loginu i hasła aby ochronić
Następnie oszust prosi, aby ulokowane tam oszczędnonie rozłączając się - wybrać
ści. Niedawno tą metodą
numer 112 lub 997 i potwierzostała oszukana mieszkandzić jego dane. Kiedy starsza
ka krakowskiej Krowodrzy.
osoba wybiera podany numer,
Sprawca posiadając hasło
po drugiej stronie słuchawki
i login przelał z konta kobiezgłasza się wspólnik oszusta,
ty 180 tys. złotych.
potwierdzający, zarówno jego
tożsamość jak i to, że prowadzi
on tajną akcję.

W następnej kolejności oszust
–„policjant” wypytuje gdzie
dana osoba trzyma pieniądze.
W zależności od uzyskanej
odpowiedzi dostosowuje dalsze metody działania.

ściej jest to konto zagraniczne, a po wypłaceniu gotówki
przez przestępców konto jest
likwidowane).

Policjanci prowadzący tego
typu sprawy zwracają uwagę na
jeszcze jeden aspekt. Ponieważ
w wielu przypadkach pracownicy banków zapobiegli dokonaniu oszustwa, interesując się
m.in. skąd taka nagła decyzja
starszej osoby o likwidowaniu
swojego konta i informując
o swoich podejrzeniach Policję,
przestępcy musieli wymyślić
sposób na wyeliminowanie ich
dociekliwości.

Sprawcy przed wizytą seniora
w banku przypominają mu, że
jest to tajna akcja i przekazują
gotowy zestaw odpowiedzi na
pytania kasjerki (nakazują np.
opowiadanie historii o zakupie
działki).

PAMIĘTAJMY !
3. W przypadku gdy dana osoba ma konto, ale bez dostępu
Policja :
do internetu, oszust prosi • nigdy nie prosi o zaangaaby natychmiast udać się
żowanie własnych pieniędo banku i założyć konto
dzy w operacje policyjne
internetowe bądź przelać na
konto podane przez niego. • nigdy nie informuje o przeprowadzanych tajnych
Kiedy pieniądze pojawią się
akcjach przez telefon
na koncie oszusta (najczę-

DNI TENCZYNKA Z POŚWIĘCENIEM
SAMOCHODU STRAŻACKIEGO
W sobotę 9 września ogromne rzesze mieszkańców całej Gminy Krzeszowice przybyły na rewelacyjny Kabaret z Kopydłowa (Leszek Benke
i Mateusz Dewera) i nie zawiodły się. Przed południem nasi wspaniali
strażacy poświęcili nowy samochód.
Pani Prezes Alicja Gaj została odznaczona najw yższym
odznaczeniem strażack im,
a Naczelnik Jacek K łeczek
złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa. Chrzestnymi
samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Tenczynek o imieniu Jacuś zostali Krystyna Żbik
i Wiesław Siuda.

Popołudniu obok gwiazdy wieczoru - Kabaretu z Kopydłowa - wystąpiły przedszkolaki
z Tenczynka i Kolo Gospodyń
”Tenczynianki”. Wspaniałą
oprawę muzyczną i gastronomiczną zaprezentowała niezawodna Restauracja Zamkowa
z Tenczynka. Firma MELBA
z Krzeszowic zasponsorowała
pyszne lody dla przedszkolaków. Wspaniała zabawa, której
sprzyjała pogoda, trwała do
godz. 2.00 w nocy. W niedzielę
do godz. 24.00 trwał już sam
festyn.

NA TENCZYNIE ZNÓW WALCZYLI
Ponad 150 rekonstruktorów historii z 25 bractw rycerskich pojawiło się w pierwszy weekend września pod murami Tenczyna. Kwiat rycerstwa ziemi małopolskiej, śląskiej i dolnośląskiej walczył
w zmaganiach kolejnego Turnieju o topór Andrzeja Tęczyńskiego. Jak co roku można było podziwiać
pokazy średniowiecznych tańców, kupić pamiątki u kramarza i cieszyć się wspaniałą obozową
atmosferą. Przez dwa dni zamek znów tętnił życiem podobnie jak w czasach swojej świetności.
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PORADY PRAWNE

ZWROT KOSZTÓW
STAWIENNICTWA ŚWIADKA

Osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka może domagać się
zwrotu wydatków, jakie poniosła w związku ze swoim stawiennictwem, a także rekompensaty za utratę zarobku. Wydatki te należą
się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania.
Świadek wezwany na rozprawę nie może
uzasadniać brakiem środków na przejazd
swoje niestawiennictwo, jeśli został wezwany przez Sąd na rozprawę. W doręczonym
wezwaniu na rozprawę sąd informuje nie
tylko o miejscu i czasie przesłuchania,
nazwiskach stron i przedmiocie sprawy,
ale również o zwrocie wydatków związanych ze stawiennictwem na rozprawie oraz
o wynagrodzeniu za utratę zarobku. Takie
wezwanie sąd może doręczyć nawet osobie
przebywającej za granicą.
Istotnym jest, iż świadek nie musi wcale sam
wyłożyć pieniędzy na przejazd i utrzymanie
w związku ze stawiennictwem w sądzie,
a potem dopiero czekać na zwrot. Przewodniczący może bowiem przyznać mu zaliczkę
na poczet tych wydatków jeszcze przed
rozprawą, na której będzie on przesłuchany.
Po dokonaniu wydatków świadek rozliczy
się z kwoty otrzymanej z tytułu zaliczki.
Świadkowi przysługuje też prawo do zwrotu
kosztów podróży, kosztów noclegu, a także
kwoty, którą zarobiłby wówczas, gdyby nie
miał obowiązku stawić się w danym czasie w sądzie. Takie uprawnienia ma osoba
wezwana w charakterze świadka nawet
w sytuacji, gdy przyszła do sądu, ale nie
została przesłuchana gdyż rozprawa nie
odbyła się z powodu choroby sędziego.
Należy pamiętać, że zwrotu wydatków
sąd nie przyzna z urzędu. Świadek otrzyma je dopiero wówczas, gdy wystąpi w tej
sprawie do sądu z wnioskiem na piśmie lub
złożonym ustnie do protokołu. Powinien
to zrobić niezwłocznie, ale nie później
niż w ciągu trzech dni po stawieniu się na
rozprawie. Gdy nie dopełni formalności
w tym terminie, to wówczas straci prawo
do przyznania mu przez sąd tych pieniędzy.
Obowiązkiem sądu jest jednak pouczenie
świadka o prawie i sposobie zgłoszenia
wniosku oraz o tym, jakie skutki nastąpią
w razie niezachowania terminu.
O wysokości należnej kwoty oraz o tym,
czy powinna zostać wypłacona świadkowi,
decyduje sędzia lub referendarz sądowy. Jeśli
już kwota zwrotu zostanie przyznana, to
powinna zostać wypłacona niezwłocznie.
Gdy jednak nie jest to możliwe, wówczas
pieniądze sąd powinien przekazać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
Świadek nie może jednak zostać obciążony

kosztami opłaty sądowej lub przelewu. Na
postanowienie sądu o odmowie przyznania
należności z tytułu wydatków poniesionych na stawienie się na wezwanie sądu
świadek ma prawo wnieść zażalenie. Na
takich samych zasadach następuje wypłata
zwrotu wydatków, jakie poniosła osoba
towarzysząca świadkowi, który ze względu
na swój stan zdrowia nie mógł przybyć na
rozprawę bez opieki.
Świadek ma prawo do wynagrodzenia za
utracony zarobek lub dochód za każdy
dzień udziału w czynnościach sądowych,
w których uczestniczył na wezwanie sądu.
Obowiązuje przy tym zasada, że świadek
tak długo pozostaje w sądzie, aż uzyska
zezwolenie przewodniczącego na opuszczenie budynku. Jego obecność może być
bowiem potrzebna nawet po złożeniu
zeznań, ponieważ sąd może zarządzić
przeprowadzenie np. konfrontacji świadków lub świadków i strony.
Gdy świadek jest zatrudniony na umowie
o pracę, to wówczas pracodawca ma obowiązek zwolnić go na czas niezbędny do
stawiennictwa w sądzie, a taką nieobecność w pracy uznać za usprawiedliwioną.
Wszystko to pod warunkiem, że pracownik
wcześniej uprzedzi pracodawcę o przyczynie swojej absencji i jej długości. Zawiadamiając pracodawcę musi jednocześnie
okazać mu wezwanie z sądu do osobistego
stawienia się na rozprawie w charakterze
świadka. Zakład pracy ma prawo odmówić
pracownikowi wypłaty wynagrodzenia za
ten okres. Powinien jednak wówczas wystawić swojemu pracownikowi zaświadczenie
o wysokości pensji, jaką by przez ten czas
otrzymał, gdyby pracował. Na podstawie
tego zaświadczenia świadek ma prawo
domagać się od sądu zwrotu utraconych
zarobków. Przeciętny dzienny utracony
zarobek oblicza się wówczas według zasad
obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy.
Prawo do utraconego dochodu mają osoby,
które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak przedsiębiorcy czy przedstawiciele wolnych zawodów.
Górną granicę należności za utracony
dzienny zarobek lub dochód stanowi zawsze
równowartość 4,6 proc. kwoty bazowej dla

"U GÓRALA"

osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, której wysokość określa ustawa
budżetowa.
Odnośnie zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania świadka do sądu oblicza
się według zasad obowiązujących przy
ustalaniu należności, jakie przysługują
pracownikowi państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju. Na
takich samych zasadach wylicza się dla niego kwotę z tytułu zwrotu kosztów noclegu
oraz utrzymania w miejscu przesłuchania.
Gdyby zdarzyło się, że ta sama osoba zostanie przesłuchana w charakterze świadka
w kilku sprawach w tym samym dniu, to
wtedy otrzyma należność tylko jeden raz.
Zdarza się też, że ktoś zgłosi się na rozprawę
w charakterze świadka, mimo że sąd go
nie wzywał. Wtedy może ubiegać się od
sądu o zwrot kosztów podróży, noclegów,
utraconych zarobków lub dochodów tylko
pod warunkiem, że zostanie przesłuchany
przez sąd.
Świadek może zostać wezwany nawet, gdy
sąd zarządzi przeprowadzenie oględzin
związanych z przesłuchaniem go, gdy sąd
dla przykładu dokonuje oględzin nieruchomości choćby w sprawie o ustanowienie
służebności drogi koniecznej. Świadkowi
przysługuje w tej sytuacji zwrot wydatków,
które poniesie w związku z przybyciem
na miejsce oględzin, na takich samych
zasadach.
Należy również wiedzieć, iż to świadek
zwraca stronie poniesione przez nią koszty,
spowodowane rażącą winą świadka. Chodzi
mianowicie o sytuacje, w których świadek
naraził stronę na wydatki, dlatego że nie stawił się w sądzie z przyczyn nieusprawiedliwionych, samowolnie oddalił się z sądu bądź
też odmówił złożenia zeznań lub złożenia
przyrzeczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych. W takich przypadkach sąd może
nawet z urzędu zasądzić koszty na rzecz
strony, która je poniosła. Świadek może
też zapłacić grzywnę za nieuzasadnioną
odmowę złożenia zeznań lub za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

U NAS
NAJTANIEJ !!

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Każdy kierowca słyszał zapewne o złowrogim Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją,
która jest czymś w rodzaju ubezpieczyciela nieubezpieczonych.
Członkami Funduszu są krajowe
i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które wykonują działalność
ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla
posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Podstawowym zadaniem UFG
jest wypłacanie odszkodowań
i świadczeń ofiarom wypadków
spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz
nieubezpieczonych rolników. Fundusz zaspokaja również roszczenia
osób poszkodowanych (pokrzywdzonych niestety nie zaspokaja),

w przypadku, gdy sprawca wypadku
drogowego (ale nie kolizji) uciekł
z miejsca zdarzenia i jest nieznany.
UFG wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi
zbankrutuje.
UFG finansowany jest z:
• wpłat zakładów ubezpieczeń,
prowadzących działalność
w zakresie ubezpieczeń objętych
gwarancją UFG,
• dochodów z lokat środków UFG,
• wpływów z kar nałożonych na
osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
• wpłat towarzystw ubezpieczeń
na życie, w przypadku ogłoszenia
upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych.

Skoro do kasy UFG dorzucają się
wszyscy ubezpieczyciele, to w praktyce na działanie Funduszu zostaje
przekazywana symboliczna część
składki zebranej od kierowców.
Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu dodatkowo
składa się na gwarantowany fundusz
ubezpieczeniowy przeznaczony
m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych
przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie
nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.
vv Patrycja Zalewska

Młodszy specjalista d/s
likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu

SKŁAD OPAŁU

ORT
TRANSP !
GRATIS

JACAK

www.jacaksklad.pl

WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2

DREWNO:
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

532 599 479

MAGDA KIDOŃ
architekt

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Pracownia projektowa prowadzona przez
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.

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

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP),
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

mkidon@architekt-krakow.eu
info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu
www.projektowanie-wnetrz.com

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

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

DO SPRZEDANIA

Piękny drewniany dom z bali, do wykończenia, o pow. użytkowej ok. 155 m kw. położony
w Tenczynku, na 9 a działce.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

Widokowa działka budowlana o pow. 27 a,
w Mnikowie gm. Liszki. Media: gaz, kanalizacja,
woda i prąd w działce. Dojazd drogą asfaltową,
gminną. Szerokość działki ok. 25 m. Działka z
rozległym widokiem na okolicę.

Do sprzedania rozbudowany dom, w stanie
surowym z nowym dachem 2 x 130 m kw.
w Młoszowej gm. Trzebinia. Dom usytuowany na
działce 30 a. Nowa część dobudowana w 2006 r.

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka budowlana
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w
Nawojowej Górze.
Cena: 134 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana M1
(budownictwo jednorodzinne) w
Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia,
strych, czyli wyodrębniony lokal w
domu wolnostojącym w Czernej.
Cena: 165 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
położona w ciekawym miejscu
działka budowlana o pow.
ponad 16 a, w Tenczynku.
Cena: 125 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom, 100 m kw.
plus garaż, w Tenczynku.

DO WYNAJĘCIA
powierzchnia biurowo-usługowo-handlowa 100 m kw. w gm.
Zabierzów. Lokal dedykowany
pod gabinety lekarskie, centrum
medyczne, firmy usługowe, biura.
Cena: 3000 PLN / m-c.

DO WYNAJĘCIA
hala 150 m kw., w Nawojowej Górze,
przy drodze asfaltowej. Parking na 5
samochodów.
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA
dom w Woli Filipowskiej
o pow. ok. 180 m kw położony
na 12-arowej, ogrodzonej działce.
Cena: 350 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dom 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Dom w Młoszowej, na działce 30 a. Cena: 225 tys. PLN.
Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
Dom ok. 180 m kw w Woli Filipowskiej, działka 12 a. Cena: 350 tys. PLN.
Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 77 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Tenczynku. Cena: 125 ty. PLN.
Działka budowlana o pow. ponad 10 a w Tenczynku. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

31.
32.
33.
34.

(budynek „Pasaż TP”)

DO SPRZEDANIA

Cena: 360 tys. PLN.

Cena: 298 tys. PLN.

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

Cena: 225 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 10 a zbliżona do
kwadratu w Cholerzynie gm.
Liszki blisko Kryspinowa
Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w
Zagaciu gm. Czernichów. Działka
położona jest przy drodze gminnej.
Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-usługowa 64 a w
Zabierzowie. Działka położona jest
przy drodze gminnej - dojazd dla TIR.
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa, widokowa działka
budowlana o pow. 14 a, w Balicach.
Cena: 280 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 8 a w Tenczynku.
Prąd i woda przy działce, gaz i
kanalizacja ok. 40-50 m od działki.
Cena: 77 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna działka 13 a, obok lasu,
w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu „dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.
Cena: 270 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
niepowtarzalna posesja położona w
szczególnym miejscu, w Rudnie. Dom
ponad 300 m kw, działka 30 a.
Cena: 1.390 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
lokal usługowo-biurowy, ok.
100 m kw. w Czubrowicach gm.
Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 1500 PLN / m-c.

35. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
36. Działka budowlana 10 a w Burowie. Cena: 180 tys. PLN.
37. Widokowa działka budowlana o pow. 14 a, w Balicach. Cena: 280 tys. PLN.
38. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
39. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
40. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
41. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
42. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
44. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
45. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN / ar.
46. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
47. Działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
48. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
49. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
50. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
51. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
52. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
53. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
54. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
56. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
57. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
58. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

70. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
71. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o
pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
72. Działka przemysłowa 2,97 ha. w północno-wschodniej części Krakowa.
73. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW
74. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c
z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
75. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
76. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
77.
78.
79.
80.
81.

Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, w Zabierzowie ok. 55 m kw. Cena: 1500 PLN / m-c.
Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.
Cena: 6 000 PLN / m-c.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
69. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.

•
•
•

AKTUALNIE POSZUKUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW:
domu do remontu z lat 40-tych,
50-tych lub 60-tych,
mieszkania do wynajęcia
w Krzeszowicach lub okolicy,
domów w stanie surowym.

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

14

Informacje, Reklamy

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

CHRZANÓW
SPOTKANIE Z POEZJĄ ROBERTA BARANOWSKIEGO
Grupa Twórcza Cumulus zaprasza 14 października 2017 roku o godz. 17:00 na spotkanie z poezją Roberta
Baranowskiego. Wstęp wolny.

KONCERT WIEDEŃSKI
Na koncert, który nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów wiedeńskich
zapraszamy 29 października 2017 o godz. 17.00 - sala teatralna MOKSiR. Bilety - 80 zł.

VIA-GRA - SPEKTAKL KOMEDIOWY!
NA WIECZORNE HARCE W MOKSIR CHRZANÓW SERDECZNIE ZAPRASZA TEATR LUDOWY.
21 października 2017r. godz.19:00 (sala teatralna MOKSIR).

KONCERT ZESPOŁU KURTYNA
28 października 2017 r. w klubie Stara Kotłownia zagra zespół Kurtyna. Grupa rockowa zaprezentuje w
Chrzanowie materiał z nadchodzącej płyty. Gościnnie pojawi się zwycięzca Klangu 2016 - punk rockowa
formacja Pod Prąd. Start godz. 19:00. Bilety (dostępne w Informacji MOKSiR oraz w klubie w dniu imprezy):
8 zł (przedsprzedaż od 21.09), 10 zł (od 15.10).

LISZKI

ZABIERZÓW
ZABIERZOWSKI DZIEŃ SENIORA
Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie, Sołtys, Rada Sołecka i Samorządowe Centrum Kultury i
Promocji Gminy Zabierzów serdecznie zapraszają mieszkańców Zabierzowa w wieku 60+ na XII Zabierzowski
Dzień Seniora, który odbędzie się w dniu 14 października (sobota) o godz. 16-tej w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Zabierzowie, ul. Szkolna 2.
W programie:
- powitanie gości
- występ Zespołu Teatralno-Satyrycznego i Wokalnego Klubu Seniora „Złota Jesień”
- poczęstunek
- zabawa taneczna.
Serdecznie zapraszamy!

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„EMOTKI. FILM” PREMIERA 2D [dubbing PL]
13.10 godz. 12.30, 14.20, 16.15, 18.10 • 14.10 godz. 14.00, 16.00, 18.00 •
• 15.10 godz. 12.30, 14.20, 16.15, 18.10 • 16.10 godz. 14.30, 16.20, 18.15
• 17.10-18.10 godz. 12.30, 14.20, 16.15, 18.10 • 19.10-20.10 godz. 14.30, 16.20, 18.15
• 21.10 kino nieczynne - spektakl • 22.10 godz. 9.00, 11.00 • 23.10-24.10 godz. 16.00, 18.00
• 25.10 seans o godz. 19.00 • 26.10 godz. 11.00, 13.00, 15.00
reżyseria: Tony Leondis, czas trwania: 86 min., gatunek: animacja/komedia, prod. USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób).
„WSZYSCY MOI MĘŻCZYŹNI”

13.10-19.10 godz. 20.10
reżyseria: Hallie Meyers-Shyer, czas trwania: 97 min., gatunek: komedia rom., prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„DWIE KORONY”

20.10 seans o godz. 20.10 • 21.10 kino nieczynne - spektakl • 22.10 seans o godz. 20.15 •
• 23.10-24.10 seans o godz. 20.00 • 25.10 seans o godz. 20.45 •
reżyseria: Michał Kondrat, czas trwania: 92 min., gatunek: fabularyzowany dokument, prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł., Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

MARATON HALLOWEEN
31.10 start 19.00

„PIŁA: DZIEDZICTWO”

reżyseria: Michael Spierig, Peter Spierig; czas trwania: 92 min.; gatunek: horror; prod. Kanada/USA, 15 lat

„LEATHERFACE”

reżyseria: Alexandre Bustillo, Julien Maury; czas trwania: 90 min.; gatunek: horror; prod. USA, 15 lat

„AUTOPSJA JANE DOE”

reżyseria: André Øvredal; czas trwania: 86 min.; gatunek: horror; prod. USA/Wielka Brytania, 15 lat
Cena biletu (na 3 filmy): 30 zł (przedsprzedaż), 35 zł (od 27.10.2017)

DANCE AWAY W „SOKOLE”
29.10.2017 o godz. 18:00 zapraszamy do DK „Sokół” na spektakl Dance Away czyli niespotykane dotąd
połączenie celtyckiej muzyki, irlandzkiego tańca oraz pantomimy, gdzie nie pada zbyt wiele słów,
za to jest dużo muzyki, tańca, śmiechu i radości. Wystąpią: zespół Carrantouhill, formacja Salake
(wielokrotni mistrzowie świata w tańcu irlandzkim), Ireneusz Krosny (specjalista od pantomimy). Bilety
60 zł. Rezerwacje tel. 32 6110 621
Występujący od 30 lat na scenie, nagrodzony FRYDERYKIEM za swoją muzykę, zdobywca ZŁOTEJ
i PLATYNOWEJ płyty – zespół CARRANTUOHILL, wspólnie z wielokrotnymi MISTRZAMI ŚWIATA w tańcu
irlandzkim – formacją SALAKE oraz wybitnym specjalistą od pantomimy Ireneuszem KROSNYM, stworzyli
wspólne widowisko artystyczne łączące te trzy gatunki sztuki.
Przedstawienie stanowi jedną, spójną całość, w której fantastyczna muzyka folkowa przeplata się
z energetycznym i niezwykle widowiskowym tańcem irlandzkim oraz wielką dawką wspaniałego humoru.
Zaś znany w środowisku kabaretowym Irek KROSNY pokazuje się wreszcie z niezwykle szerokiej strony,
nie tylko jako zabawny mim, ale również jako doskonały aktor, tancerz i muzyk.
DANCE AWAY to spektakl gdzie nie pada zbyt wiele słów, za to jest dużo muzyki, tańca śmiechu i radości !
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU

WYJĄTKOWA POSESJA W TENCZYNKU

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Do sprzedania
niepowtarzalny, wykończony
najwyższej jakości materiałami

RUDY KOTEK
Taki piękny rudy chłopak szuka domu! Duży, majestatyczny i bardzo miły. Uwielbia się przytulać do
człowieka. Ma około 2-3 lata, jest wykastrowany,
testy na białaczkę i FIV-a ujemne. Świetnie dogaduje
się z innymi kotami, ale boi się psów.
Tel. 783 553 197.

DOM W TENCZYNKU

o pow. ponad 170 m kw
plus osobny garaż 45 m kw,
na pięknie zagospodarowanej 15 a działce.
CENA: 1.100 tys. PLN.

SNOOPY (DŻINGA)
Dom był przez ponad półtora roku,
ale już go nie ma... Nie wiadomo
dlaczego z niego ciągle uciekała.
Przeważnie wracała...To nie jej wina.
Potrzebowała zainteresowania ze
strony właściciela, a nie tylko być...
Podwórko i buda to za mało dla tak
wrażliwego psa. Młodziutka, miła,
bardzo inteligentna suczka. Właściciel podpisał zrzeczenie się psa.
Szukamy dla Snoopy nowego!
Tel. 783 553 197.

BURSZTYNEK
Ma około 10-12 lat, waży 7 kg.
Jest wesołym i pełnym życia
psim staruszkiem. Chociaż nie
widzi (zespół suchego oka)
świetnie daje sobie radę. Biega,
obszczekuje obce głosy i zapachy..., ale czy zdąży do domu...?
Tel. 783 553 197.

NEX
Szukasz psiego przyjaciela?
Bardzo proszę! Nex idealnie się na niego nadaje. Wierniejszego nie znajdziesz. Nex to pies bardzo kontaktowy, lubi bliskość człowieka i dobrze się
przy nim czuje. Jest energicznym psem, ale nie nerwowym, posłusznym
i karnym. Stosunku do dzieci i kotów nie znamy. Nex ma około 3-4 lata, jest
przygotowany do adopcji.
Tel. 783 553 197.

GUCIO
A sio! Poszedł won! Wszyscy gonili...Nawet ci, pod których domy
nie miał nawet zamiaru podejść.
Dobrze czuł, że nie warto. Przycupnął w końcu na kilka dni przy
drodze i czekał... Ssało w żołądku, ale gdzie tu iść, by kopniaka
nie dostać? Zaryzykował. Trafił.
Starsza pani dała mleka, jajko, bo
nic więcej dla psa nie miała. Kilka tylko dni, bo zatrzymać go nie
mogła. Wielka szkoda, bo Gucio
to bardzo wdzięczny pies. Wielka
szkoda, że bez domu... Poszukamy? Gucio ma 2 lata, waży 12 kg.
Tel. 783 553 197.

tel. 696 595 118

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

Ponad 22 lata doświadczenia

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
BUBUŚ (BRONEK)
Bubuś to nieduży (poniżej 10 kg), wesoły i radosny piesek, który niedawno trafił pod naszą opiekę. To piesek w średnim wieku (ma około 5-6 lat).
Bubuś jest przefajny. Pięknie prosi, staje na łapkach i nimi przebiera,
jest kochany. Od razu zaskarbił sobie serca opiekunów. Dogaduje
się z innymi pieskami, jest miły, towarzyski i wesoły. Ładnie chodzi
na smyczy, nie ciągnie, jest posłuszny. Piesek szuka domu, w którym
będzie towarzyszem rodziny,
przyjacielem, domowym wesołkiem. To kochany, pogodny, bardzo
przyjazny dla ludzi psiak.

KREDUŚ (KOMBI)
To wspaniały psi towarzysz, świetny kumpel, przyjaciel. Ma około
4-5 lat. Kombi uwielbia ruch, zabawę. Zawsze chętnie towarzyszy
człowiekowi w spacerach, a przy tym jest pieskiem grzecznym,
opanowanym, spokojnym. Pięknie chodzi na smyczy, nie ciągnie,
nie ucieka.
Człowiek i jego bliskość daje mu radość, poczucie bezpieczeństwa
i sprawia, że jego pyszczek jest zawsze uśmiechnięty i pogodny.
Będzie wspaniałym towarzyszem rodziny, może mieszkać nawet
z bardzo małymi dziećmi. To super pies. Bez problemu może zamieszkać też z innym psiakiem,
nie będzie nikomu dokuczać. Nie jest szczekliwy, nie będzie sprawiał problemów. Czeka na dom,
czeka na szansę, na miłość..

BORYSEK
Jaki jest Borysek? Kochany,
przemiły, spokojny, grzeczny.
Chętnie się przytula, chętnie
przebywa w towarzystwie człowieka. To psiak, który bardzo lubi
być blisko.
Zachęcony do spaceru pięknie
i bardzo grzecznie spaceruje
przy nodze. Nie ciągnie, nie ucieka. Jest świetnym psem tak dla
osoby starszej jak i mniejszego
dziecka.
Zaproszony bliżej do opiekuna
zatrzymuje się, wtula głowę
i może tak trwać bardzo długo.
Cieszy się z samego pogłaskania i bliskości,
nie domaga się niczego więcej. Borysek jest wspaniałym psem.
Jego życie rok temu gwałtownie załamało się i z mieszkania trafił
za kraty... ale już dość.
Teraz czas na dobry, nowy, prawdziwy dom. Prosimy o szansę dla
Boryska. Psiak ma obecnie około 6 lat. Jest nieduży, waży około
10-12 kg. Świetnie nadaje się
jako psiak do domu, do bloku. Odnajdzie się w każdym z tych
miejsc i na pewno szybko stanie się ukochanym członkiem rodziny.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną
odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska
są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na
łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy. 								
schroniskopsiepole.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice,
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice,
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze,
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

AUTOMATYKA
ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl

www.meteco.pl

KREDYT KONSOLIDACYJNY

POŁĄCZ SWOJE KREDYTY
W JEDNĄ, NISKĄ RATĘ

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a
12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00

RRSO 7,8%

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

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 78 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 105 224,73 zł, oprocentowanie zmienne:
5,9%, całkowity koszt kredytu: 26 624,73 zł (w tym: prowizja: 4928,16 zł (5,9%), odsetki: 21 696,57 zł), 97 równych, miesięcznych rat w wysokości 1084,79 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r.
na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Jesienna Konsolidacja mogą być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum
jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

