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www.kornelmorawiecki.pl 

	 9	 września	 senatorem	
może	 zostać	 niezwykła	 oso-
ba.	Człowiek	o	olbrzymim	ży-
ciowym	dorobku,	gigantycznym	doświadczeniu,	
niespożytej	energii	i	wielkiej	kreatywności,	który	
jednak	nigdy	dotąd	nie	był	członkiem	rządu	czy	
parlamentu.	Najdalszy	 od	 partyjniactwa,	 intryg,	
nepotyzmów,	 układów,	wszelkiego	 rodzaju	 gier	
niejasnych	 interesów.	Jeden	z	Wrocławian	ma-
jących	już	zapewnione	ważkie	miejsce	w	historii.	
Mimo	 rozmiarów	 dzieła	 jakie	 stworzył,	 zawsze	
pozostaje	sobą.	Na	każdym,	kto	go	zna,	wielkie	
wrażenie	robi	jego	skromność,	otwarcie	na	dru-
giego	człowieka,	permanentna	gotowość	służe-
nia	innym.	

OBYWATEL
DO
SENATU

Kornel Morawiecki to ktoś na kim nikt nigdy się 
nie zawiódł. Nikt nie będzie Cię repre-
zentował lepiej niż on.

www.kornelmorawiecki.pl 
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 Zdarza się niestety dość czę-
sto, że nasze zarobki przestają wystar-
czać na podstawowe wydatki i zaczy-
na brakować pieniędzy zarówno na co 
dzień, jak i na ekstra potrzeby. Takie 
sytuacje zdarzają się częściej już od 
kilku lat, kiedy to nastał finansowy 
kryzys. Niespodziewanie psuje się 
pralka, samochód wymaga naprawy, a 
dziecku potrzebna wyprawka do szko-

ły. Niby nic nadzwyczajnego. Tylko 
skąd wziąć na to wszystko pieniądze. 
Ratunkiem mogą być przede wszyst-
kim kredyty. Ze statystyk wynika, że 
coraz większa liczba Polaków decy-
duje się na wzięcie pożyczki. Kredyt 
wcale nie musi być czymś strasznym, 
jednak wiele osób obawia się takiego 
„zadłużenia”. Wynika to najczęściej z 
naszej niewiedzy w tym temacie. Aby 

nie narobić sobie kłopotów z takimi 
zobowiązaniami pieniężnymi trzeba 
przede wszystkim poczytać, poszukać 
informacji, przejrzeć oferty różnych 
banków. Ogromna ilość instytucji fi-
nansowych bardzo chętnie udzieli 
nam kredytu, jeśli tylko spełniamy od-
powiednie wymogi. 

c.d. na stronie 4 - 5

KrEDYTY bez tajemnic
Wszystko co powinniście wiedzieć o kredytach, ale nie wiecie, że trzeba o to zapytać.

wybory
parlamEnTarnE
str. 7

darmowa 

GazETa



wyniki konkursu czerwonego portfelika

Konkurs z wydania wrześniowego rozstrzygnięty. 
Dla tych, którzy odnaleźli portfelik ukryty w reklamie lokalnego portalu zakupów 
grupowych Eurobon studio dekoracji wnętrz CoolHome ufundowało nagrody.
Pierwsza nagroda (bon o wartości 100 zł na produkty marki CoolHome) 
powędrowała do Pani Elżbiety Goldwasser, drugie nagrody (20% rabat na produkty 
marki CoolHome) wygrali: Michał Kamionka, Wanda Siesińska, Janusz Janczak, 
Ewa Pater, Robert Tatarek. 
Gratulujemy.

Agatti Zakład Fryzjerski ul. Dziadoszańska 44 (Kozanów)
Agness Salon Fryzjerski ul. Poleska 11-15 (Zgorzelisko)
Apteka ul. Okulickiego (Zakrzów)
Atelier Beuty Hair ul. Szybowcowa 66/1A
Autorska Fryzjernia Beaty Charęza-Janusińskiej ul. Kozanowska 
34 (Kozanów)
Bar „Pod 11” ul. Horbaczewskiego 21 C1 (Gądów)
Biskupin Fitness Centrum ul. Jackowskiego 57 (Bartoszowice)
Biuro Podróży Scout Tour Al. Kasprowicza 104 (Karłowice)
Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Alfa-Tur ul. Horbaczewskiego 
29B (Gądów)
Cukiernia Ewelinka ul. Emilii Plater 12 (Bartoszowice)
Delikatesy Mięsne Marko ul. Dokerska 3 (Kozanów)
Delikatesy Mięsne Rarytas ul. Bezpieczna 2a (Biskupin)
Delikatesy Mięsne Rarytas ul. Olszewskiego 83 (Biskupin)
Dom Chleba ul. Jelenia 28a (Popowice)
Fabryka Urody ul. Szybowcowa 11 (Gądów)
Foto-Leo Al. Kasprowicza 6 (Różanka)
Gabinet Kosmetyczny Hana ul. Dembowskiego 30A (Sępolno)
Gabinet Kosmetyczny ul. Białowieska 20a (Popowice)
GymPoint.pl Kluby Sportowe ul. Mickiewicza 65 (Sępolno)
Jula Salonik Fryzjerski ul. Horbaczewskiego 21 (Gądów)
Kaola Odzież Używana ul. Probusa 11 (Śródmieście)
Kawiks Sklep Mięsny ul. Krzywoustego 321 A (Psie Pole)
Kawiks Sklep Mięsny ul. Okulickiego 10 (Zakrzów)
Kiosk - ul. A. Mickiewicza 100 Pętla (Sępolno)
Kiosk – Alicja Dusz ul. Partyzantów obok szkoły (Sępolno)

Kiosk – F.H.U ul. Jugosławiańska 65 (Różanka)
Kiosk - Hala Tęcza ul. Bajana 1 (Gądów)
Kiosk – Król Karol ul. Szybowcowa 26 (Gądów)
Kiosk – Pętla Tramwajowa Biskupin (Biskupin)
Kiosk Irena – Firma Handlowa Irena Gumowska ul. Bajana 2 (Gą-
dów)
Kiosk na Pętli Kozanów (Kozanów)
Kiosk Ogólnobranżowy ul. Bobrza 2a (Popowice)
Kiosk PHU „M-Z” ul. Niedźwiedzia 47 (Popowice)
Kiosk PHU Wanda Białous ul. Popowicka 28 a (Popowice)
Kiosk ul. Popowicka 102
Kiosk skrzyżowanie ul. Szybowcowej oraz Horbaczewskiego (Gą-
dów)
Kiosk ul. Krzywoustego 300 (Psie Pole)
Kiosk ul. Krzywoustego 316 (Psie Pole)
Kiosk Wielobranżowy ul. Krzywoustego/Gorlicka przy przystanku 
(Psie Pole)
Kościół Matki Bożej Pocieszenia ul. Wittiga 10 (Dąbie)
Kreator Markowa Odzież Używana ul. Wejherowska oraz u. Krzy-
woustego (Popowice i Psie Pole)
Księgarnia „Pociąg do Bajeczki” Warsztaty Młodego Artysty Urszu-
la Bukowska-Majkut
Kuźma - Ewa Kuźmińska ul. A. Mickiewicza 100 (Sępolno)
Na Schodkach - Gyros - Pizza ul. Gorlicka (Psie Pole)
Nasz Sklep ul. Olszewskiego (Biskupin)
Obiady Domowe Pyza ul. Zawalna 5a (Różanka)
Odzież Używana dla dzieci ul. Chorwacka 96 „Baga bum” (Ró-

żanka)
Odzież Używana z Importu ul. Kiełczowska 137A (Zgorzelisko)
Optyk ul. Dziadoszańska 31 (Kozanów)
Pachnidło Drogeria – Kosmetyka – Fryzjerstwo ul. Litewska 14h 
(Zgorzelisko)
Piekarnia Grabarczyk pętla Kozanów (Kozanów)
Piekarnia Hert oraz Delikatesy Mięsne Marko ul. Celtycka 1 (Ko-
zanów)
Piekarnia Hert ul. Kiełczowska 137A (Zgorzelisko)
Piekarnia Hert ul. Żmigrodzka 17 (Różanka)
Pierogowo ul. Berenta 31, ul. Bulwar Ikara 14 (Karłowice, Gądów)
Pizzeria „Aioli” ul. Małopanewska 2 (Gądów)
Pizzeria Biskupin ul. Olszewskiego 128 (Biskupin)
Profesjonalne Usługi Fryzjerskie ul. Kasprowicza 3a (Różanka)
Pub Bahama Cafe ul. Szybowcowa/Horbaczewskiego Pawilon 11 
(Gądów)
Punkt Lotto P.H.U Bociek Mirosław Permus – ul. Partyzantów 53 
(Sępolno)
Re Studio Uroda&styl ul. Szybowcowa 68 (Gądów)
Restauracja ABC ul. Krzywoustego (Psie Pole)
Salon Fryzjerski Damsko-męski „Władzia” Władysława Leś ul. 
Bacciarellego 17 (Bartoszowice)
Salon Fryzjerski Damsko-męski Beata Kosierkiewicz ul. Jackow-
skiego 57 J (Bartoszowice)
Salon Fryzjerski ul. B. Krzywoustego 297/5 (Psie Pole)
Salon Fryzjersko – Kosmetyczny ul. Poleska 5-7/3a (Zgorzelisko)
Salonik Prasowy ul. Bezpieczna (Różanka)

Salonik Prasowy ul. Celtycka (Kozanów)
Second Hand ul. Krzywoustego (Psie Pole)
Sklep Ogólnospożywczy ul. Berenta 68 (Karłowice)
Sklep Ogólnospożywczy ul. Konarskiego 2 (Sępolno)
Sklep Rybny - Art wędkarskie ul. Gorlicka (Psie Pole)
Sklep Spożywczo-Monopolowy Ewa ul. Partyzantów 21 (Sępolno)
Sklep Spożywczo-Monopolowy ul. Partyzantów 14B (Sępolno)
Sklep Spożywczy ‚u Miecia” (Biskupin)
Sklep spożywczy „U Jadwigi” ul. Przedwiośnie 54 (Pawłowice)
Sklep spożywczy Irena ul. Kozanowska 28 (Kozanów)
Sklep spożywczy u Marka ul. Dziadoszańska 50 (Kozanów)
Sklep Tatar Garmażernia Staropolska ul. Micińskiego 9 (Karłowice)
Sklep Wielobranżowy ul. Jugosławiańska (Różanka)
Sklep Wielobranżowy ul. Poleska 3/7B (Zgorzelisko)
Sklep z Odzieżą dziecięcą i zabawkami ul. Dembowskiego 45 
(Sępolno)
Sklep Zoologiczny ul. Litewska 14 (Zgorzelisko)
Sprzedaż Artykułów Spożywczych i Przemysłowych s.c ul. Party-
zantów 18 (Sępolno)
Studio Fryzjerskie Nicole ul. Kasprowicza 4 (Różanka)
Studio Urody Afrodyta ul. Kasprowicza 3a (Różanka)
Studio Urody Yasumi ul. Litewska 14c (Zgorzelisko)
To i Owo ul. ul. Pawłowicka (Pawłowice)
Top Trend Studio Fryzjerstwo-Kosmetyka ul. Krzywoustego 321 
(Psie Pole)
Wszystko dla Zwierząt ul. Dokerska 2 (Kozanów)
Zakład Fryzjerstwa Damskiego ul. Krzywoustego 305 (Psie Pole)

lista punktów partnerskich, w których otrzymasz czerwony portfelik
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REKLAMA

WYGRAJ: KINO DOMOWE, LAPTOP, KAMERĘ, 
ZESTAWY DO WINA Z SZACHAMI

Delikatesy „Kokos” ul. Kasprowicza 1c
Delikatesy „Wielka Wyspa” ul. Olszewskiego 79
Sam spożywczy „Karłowice” ul. Syrokomli 46
Sam spożywczy „Pętelka” ul. Mickiewicza 100
Sam spożywczy „Sępolno” ul. Walerego Sławka 11
Sam spożywczy ul. Jedn. Narodowej 169
Sklep AGD ul. Olszewskiego 73
Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 37/39
Sklep spożywczy ul. Nowowiejska 77/81
Sklep spożywczy ul. Osobowicka 137
Supersam „Zacisze” al. Kochanowskiego 33

Delikatesy T&J (w Pasażu Grunwaldzkim, poziom -1)  
pl. Grunwaldzki 22
Delikatesy T&J al. Jana Kasprowicza 85
Delikatesy T&J ul. Jemiołowa 42a
Delikatesy T&J ul. Św. Wincentego 1

Teraz otrzymasz również Czerwony Portfelik  
w sklepach Społem Północ  
oraz delikatesach T&J (Tradycja i Jakość) 
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Kredyt jest często nie tylko wybawieniem 
w ostatniej chwili, kiedy nagle potrzebu-
jemy gotówki, ale może stać się też nie 
lada problemem. Jak uniknąć kłopotów 
związanych z jego spłatą oraz jak wybrać 
ten najlepszy odpowiadała nam pani 
Hanna Kujawska, dyrektor departamen-
tu kredytów konsumpcyjnych w Banku 
Pekao SA. 

Prosta sytuacja: mamy kilka kredytów 
– kredyt gotówkowy w banku X, kartę 
kredytową w banku Y i jeszcze telewi-
zor na raty w banku Z. Co zrobić? Jak 
poradzić sobie z planowaniem spłat?
Hanna Kujawska: Jest bardzo proste 
rozwiązanie, które może w takiej sytu-
acji pomóc – kredyt na spłatę zobowią-
zań. Zamiast kilku kredytów można u 
nas mieć jeden, który połączy wszystkie 
zobowiązania. Nie trzeba się wtedy mar-
twić się o terminy spłat rat kilku kredy-

tów. Bank sam pobierze środki z tytułu 
raty z rachunku w wybranym przez klien-
ta terminie.

Takie rozwiązanie musi być pewnie 
bardzo drogie?
HK: Klientom, którzy chcą spłacić swoje 
zobowiązania, Bank Pekao SA proponuje 
specjalną ofertę cenową z atrakcyjnym 
oprocentowaniem i prowizją  0 procent. 
Dzięki temu Klient może spłacać jedną 
niższą ratę w porównaniu do aktualnych 
zobowiązań bądź otrzymać dodatkowe 
środki.   

Co to jest ta ochrona ubezpieczeniowa?
HK: Jest to ubezpieczenie pożyczki na 
wypadek utraty pracy, czy nieszczęśliwe-
go wypadku. 

Jak zatem wybrać najlepszy kredyt? Na 
rynku jest bardzo dużo ofert.

HK:  Najlepiej wziąć kredyt w sprawdzo-
nym miejscu, takim jak bank. Liczy się 
nie tylko korzystne oprocentowanie, ale 
także pozostałe warunki kredytu. Ofer-
ta w Banku Pekao wyróżnia się tym, że 
u nas nie ma tzw. haczyków, gwiazdek 
ani dodatkowych warunków zapisanych 
małą czcionką. Klient nie zostanie za-
skoczony dodatkowymi kosztami. Ponad-
to w każdej chwili może liczyć na pomoc 
doradcy w instytucji, która już od ponad 
80 lat cieszy się zaufaniem klientów. 

A co z firmami? Czy także one mogą li-
czyć na wsparcie – zwłaszcza mam na 
myśli nowe firmy?
Tak – dodaje pani Anna Nowicka, dyrek-
tor oddziału wrocławskiego Banku Pekao 
SA.  - Dla młodych firm przygotowaliśmy, 
wraz z Europejskim Funduszem Inwesty-
cyjnym, kredyt na zakup majątku obro-
towego, czyli np. środków do produkcji, 

mebli itp. Kredyt taki można uzyskać do 
kwoty 20 000 zł, a jego największą zale-
tą jest właśnie bezpłatne poręczenie EFI. 
O taką formę finansowania może ubie-
gać się firma, która działa nie dłużej niż 
2 lata oraz wystawiła już przynajmniej 
jedną fakturę lub rachunek. 

Współpracujemy także z Dolnośląskim 
Urzędem Marszałkowskim w międzyna-
rodowym projekcie JOSEFIN. Firmy, które 
zadeklarują chęć skorzystania z kredy-
tów inwestycyjnych z poręczeniem EFI w 
Banku Pekao SA mogą skorzystać z bez-
płatnego doradztwa przedinwestycyjne-
go we Wrocławskim Centrum Transferu 
Technologii. Ta współpraca pozwala więc 
na połączenie dogodnego finansowania 
firm wspartego europejskimi instrumen-
tami poręczeniowymi oraz indywidualne-
go doradztwa.

KREDYTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ

STOPKA REDAKCYJNA:
adres redakcji: Wrocław, 
ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
redakcja@czerwonyportfelik.pl, 
tel. 48/505-151-952, 
redaktor naczelny: Linda Matus; 
RedaktoR pRowadzący: Anna 
Wołoncewicz; 
dyrektor artystyczny: Ida 
Bianka Matus; 
Foto: Edyta Andrzejewska; 

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść ogłoszeń.
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Firmy natomiast do:
Centrum Bankowości dla Firm 
we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51; 
tel.71 371 53 78. 

Klientów indywidualnych zaprasza-
my do oddziałów Banku Pekao we 
Wrocławiu, gdzie nasi pracownicy służą 
pomocą:

Oddział przy ul.Legnickiej;
tel. 71 351 54 93 
Oddział przy ul. Horbaczewskiego; 
tel.71 376 91 62

Odział przy ul.Gubińskiej;
tel. 71 34 90 700
Oddział przy ul.Dzielnej; 
tel.71 353 84 75
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c.d.  Oczywiście pożyczka czy 
nawet karta kredytowa może przero-
dzić się w nie lada problem. Aby tego 
uniknąć trzeba korzystać z takich 
usług z rozsądkiem. „Szybka gotów-
ka” otrzymana od banku często jest 
ratunkiem. Pieniądze można wydać 
na dowolnie wybrany cel, pożyczko-
dawca nie interesuje się tym, na co 
potrzebujemy gotówki. Aby zacią-
gnąć kredyt nie musimy także posia-
dać wkładu własnego, bez względu 
na wielkość sumy. Procedury są naj-
częściej bardzo proste - nie potrzeba 
żadnych zabezpieczeń ani poręczy-
cieli. 
 Jeśli zależy nam na czasie i 
szybkim zastrzyku gotówki, kredyt 
jest rozwiązaniem idealnym. Oczywi-
ście musimy się też liczyć z tym, że 
pożyczone pieniądze musimy oddać. 
I tu największym mankamentem jest 
oprocentowanie. Bo owszem, wiele 
banków chętnie udzieli nam kredytu, 
nawet wyśle urzędnika z pieniędz-
mi do domu, żeby ułatwić klientowi 
formalności, ale warunki mogą oka-
zać się niezbyt atrakcyjne. Dlatego 
w niniejszym wydaniu Czerwonego 
Portfelika prezentujemy informacje i 
porady od specjalistów. Podpowiemy 
Wam, na co zwrócić szczególną uwa-
gę przy wyborze kredytodawcy, po-
każemy dobre i złe strony pożyczek 
- jednym słowem odsłonimy kredyto-
we tajniki.

	 Najistotniejszą	 rzeczą	 przy	
wyborze	kredytu	jest	dla	nas	przede	
wszystkim	jego	koszt. A na to wpływ 
ma wiele różnych czynników. Najważ-
niejszym z nich jest z całą pewnością  
oprocentowanie 

pożyczki. Na jego wysokość mają 
wpływ takie parametry, jak na przy-

kład kwota zaciąganego kredytu, 
okres kredytowania, a także wcze-
śniejsza współpraca z bankiem - jej 
długość i jakość. Niższe oprocento-
wanie z pewnością będzie miała po-
życzka na większą sumę i dłuższy 
okres. Na udogodnienia mogą liczyć 
także zaufani i sprawdzeni klienci, 
którzy już wcześniej brali kredyt i 
spłacali go terminowo. Równie istot-
ne są prowizje i wszelkie związane z 
kredytem opłaty. Trzeba więc zwrócić 
uwagę, czy do rat  doliczane są jakieś 
dodatkowe opłaty, czego często nie 
jesteśmy świadomi. Ważne jest także 
to, czy bank umożliwia swoim klien-
tom wcześniejsze spłacenie długu, 
oraz czy jest to także obciążone do-
datkowymi kosztami, o które też naj-
lepiej zapytać samemu. Niestety do-
chodzi również do sytuacji, gdy 
wydaje się nam, że całe zadłużenie 
zostało już spłacone, a tymczasem zo-
staje kilkanaście złotych, od których 
naliczane są odsetki, o czym klient 
nie ma pojęcia. Takie zdarzenia miały 
już miejsce, więc żeby tego uniknąć 
najlepiej jest poprosić o wydanie spe-
cjalnego zaświadczenia zaraz po za-
kończeniu kredytu. Oczywiście taki 
świstek też może być odpłatny, co 
warto zawczasu sprawdzić. 
 Popularne w ostatnich la-
tach są także ubezpieczenia  
kredytu, które z jednej strony za-
pewniają nam bezpieczeństwo spłaty, 
ale z drugiej są źródłem dodatkowych 
dochodów dla banku i ubezpieczy-
ciela. Takie zabezpieczenia są jednak 
czasem przydatne, dlatego warto się 
najpierw zastanowić nad skorzysta-
niem z tej oferty. Biorąc pod uwagę 
wszystkie te czynniki wpływające 
na koszt zaciągnięcia kredytu, ofer-
ty banków mogą być naprawdę bar-
dzo różne. Porównując oferty naj-
lepiej jest każdorazowo poprosić 
doradcę kredytowego o skalkulowanie  
rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania 
(tzw. rrso), która zawiera wszel-
kie prowizje i inne dodatkowe opła-
ty związane z pożyczką. Dodatkowo 
warto także rozważyć możliwość 
rozłożenia długu na większa ilość rat, 
mimo że nasz dochód pozwala spłacić 
go szybciej. Jest to przede wszystkim 

pewien zapas bezpieczeństwa, na wy-
padek gdyby w przyszłości wzrosły 
nasze codzienne wydatki. Także dzię-
ki temu w mniejszym stopniu obniża 
nam się zdolNość	kredyto-
wa, co jest ważne przy braniu na-
stępnej pożyczki.
 Wszelkie ułatwienia i wspar-
cie ze strony pożyczkodawców wyni-
kają przede wszystkim z tego, że ban-
ki stawiają teraz nie na samą sprzedaż 
kredytu i związany z nią zysk, ale na 
przyciąganie jak największej ilości 
klientów i budowanie z nimi dobrych 
relacji, co z kolei w przyszłości za-
owocuje stałą współpracą. Dlatego 
pojawia się coraz więcej promocyj-
nych ofert kredytowych dla osób, któ-
re założyły lub założą konto w danym 
banku.

	 Sama	procedura	zaciągnię-
cia	 kredytu	 w	 banku	 jest	 całkiem	
prosta. Wystarczy jedynie złożyć 
wniosek kredytowy, a po jego pozy-
tywnym rozpatrzeniu podpisać umo-
wę. Oczywiście tutaj także należy 
zwrócić uwagę na wiele ważnych 
szczegółów, które mogą wpłynąć 
przede wszystkim na decyzję banku 
o przyznaniu nam pożyczki. Wspo-
mniany wniosek trzeba wypełnić 
bardzo rzetelnie. Bank potrzebuje od 
nas informacji o wysokości zarobków 
oraz innych zobowiązaniach kredyto-
wych. Zatajanie takich danych i tak 
nic nam nie da, bo pożyczkodawca 
najczęściej dokonuje ich weryfikacji. 
Dochód potwierdzany jest albo  na 

podstawie bezpośrednich kontaktów  
z zakładem pracy, albo wyciągu z 
konta bankowego. Zobowiązania kre-
dytowe sprawdzane są w biurze 
informacji kredytowej. 
Banki współpracują z BIK wysyłając 
informacje o swoich pożyczkobior-
cach i wysokościach ich zadłużeń, 
dzięki czemu mogą korzystać z infor-
macji nadesłanych przez inne banki 
i sprawdzać swoich potencjalnych 
klientów. Nie opłaca się zatajać infor-
macji o obecnych zadłużeniach, ani 
zmieniać danych o zarobkach. Bank 
i tak to zweryfikuje i odpowiednio 
zmniejszy naszą zdolność kredytową, 
a przy okazji uzna za niewiarygod-
nych, co może skutkować nieprzy-
znaniem kredytu.

 Przy podpisywaniu umowy 
najważniejsze jest, by ją wnikliwie 
przeczytać, czego - jak się okazuje 
- często nie robimy. W umowie mo-
żemy znaleźć informacje o innych, 
towarzyszących pożyczce zobowią-
zaniach, o których doradca nam nie 
powiedział. Może to być na przykład 
karta kredytowa, zupełnie 
bezpłatna, której nie musimy używać, 
ale w razie czego takową w portfe-
lu mamy. Trzeba pamiętać, że każ-
da taka karta obniża naszą zdolność 

KrEDYTY bez tajemnic
Wszystko co powinniście wiedzieć o kredytach, ale nie wiecie, że trzeba o to zapytać.



Najlepsze urodziny dla dzieci 
w Fabryce Pomysłów i Zabawy!
Urodziny: indiańskie * bajkowe * pirackie 
* taneczne * kowbojskie * TOP MODEL * 
Piżama Party * i inne
Spełniamy urodzinowe życzenia dzieci!

ul. Szkocka 60
tel. 71 356 82 03
www.urodziny.info.pl

Dla Seniorów:
Fabryka Pomysłów i Zabawy zaprasza na:
- Taniec dla Seniorów - mieszanka latyno-
skich tańców, do których nie potrzeba part-
nera - tutaj tańczymy SOLO
- Teatr Dojrzały Aktora Seniora - warsztaty 
teatralne czyli niezwykła podróż w świat 
sztuki aktorskiej, a przy tym świetna zabawa

Fabryka Pomysłów i Zabawy
ul. Szkocka 60
tel. 71 356 82 03
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 Dowiedz się co BIK wie o tobie

Dobrze jest wiedzieć co jest w BIK

REKLAMA

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane dla 
potrzeb  minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Biuro tworzy efek-
tywny system wymiany informacji kredytowej poprzez groma-
dzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w formie 
raportów kredytowych kompleksowej informacji o historii kredy-
towej klientów banków komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-
-ów. Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z 98 proc. instytu-
cji z sektora bankowego w Polsce.

W Biurze Informacji Kredytowej przechowywana jest cała twoja 
historia kredytowa: zaciągnięte pożyczki, kredyty, karty kredytowe. 
Znajdują się tam wszystkie informacje o twoim zadłużeniu i do tych 
informacji mają dostęp banki. Kiedy starasz się o kredyt, albo dowol-
ną inną formę zadłużenia, pracownicy banku sprawdzają czy jesteś 
wiarygodnym kredytobiorcą, czyli czy sumiennie spłacasz raty swo-
ich kredytów. Wystarczy nie spłacona karta kredytowa, spóźniona 
rata za kredyt i już jest to odnotowane w BIK.

 Co BIK wie - tego dowie się Bank

kredytową. Możemy zawsze poprosić 
o zmianę treści umowy, lub oświadcze-
nie o odstąpieniu od tego dodatkowego 
produktu. Innym takim zobowiązaniem 
jest  comiesięczne zasilanie rachunku 
bieżącego określoną ściśle kwotą. Dzię-
ki temu możemy otrzymać korzystniej-
sze warunki, ale należy pamiętać, by 
świadomie podjąć takie zobowiązanie 
i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie 
je wypełnić. W przeciwnym razie bank 
może np. podnieść nam oprocentowa-
nie. Ważne przy podpisywaniu umowy 
jest również przeczytanie regulaminu, 
który otrzymujemy wraz z umową, a 
który także zawiera wiele ważnych in-
formacji. Na koniec zwracamy uwagę, 
jak ważna jest terminowa spłata po-
życzki. Jeżeli wiemy, że będziemy mieli 
problem z uiszczeniem najbliższej raty, 
powinniśmy jak najszybciej poinformo-
wać o tym bank i poprosić o odroczenie 

jej spłaty lub wydłużenie okresu kredy-
towania i zmniejszenie wysokości raty. 
Pamiętajmy, że banki współpracują z 
BIK, przesyłając ścisłe informacje o na-
szych pożyczkach. Wszelkie kłopoty z 
ich spłaceniem mogą w przyszłości spo-
wodować nieprzyznanie nam kolejnego 
kredytu.

Redakcja CP

 Zatem nie powinniśmy się obawiać kredytów, 
które często pozwalają nam na szybką realizację na-
szych planów i marzeń. Ważne tylko, by korzystać z 
tej możliwości z głową.  

Z raportu BIK o stanie twojego zadłużenia poznasz swoją historię 
kredytową. Będziesz też mógł sprawdzić, czy ktoś podszywając się 
pod Ciebie nie zaciągnął jakiegoś kredytu. Bardzo ciekawym rozwią-
zaniem jest też możliwość zamówienia specjalnego płatnego raportu, 
do którego dołączona jest specjalna ocena twojej historii kredytowej. 
Opcja ta nazywa się raport PLUS i jest płatna.

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie informacje o tobie znajdują się w BIK’u 
możesz za darmo zamówić specjalny raport. Będzie on dostarczony 
pocztą lub będziesz mógł odebrać go osobiście w Warszawie w biu-
rze BIK. Aby zamówić raport musisz wejść na stronę www.bik.pl i 
w dziale klient indywidualny zamówić informacje ustawowe o sobie 
wypełniając specjalny wniosek.

Szkoła Tańca Flashdance
Kursy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
Ceny już od 40 zł za miesiąc!!!
HIP-HOP
BREAKDANCE
DISCO
Taniec Towarzyski - RABAT 50%
Pierwszy Taniec Ślubny
Szkoła Tańca Flashdance
tel. 502 166 299
www.flashdance.info.pl



ATELIER BEAUTY HAIR
BY IZABELA NOWAK & PIOTR PIERZECKI

Fryzjerstwo - Manicure - Make-up
ul.	Szybowcowa	66/1A,			tel.	725	34	34	99

			pn.	-	pt.:	10-19,				sob.:	9-16
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salon Fryzjerski

*aVanGarda*

StRzyżenie MęSkie............. od   8 zł

StRzyżenie daMSkie .......... od 18 zł

czeSanie............................. od 20 zł

Baleyage............................ od 50 zł

FaRBowanie....................... od 50 zł

tRwała............................... od 50 zł

Styling............................... od 55 zł

SpRzedaż pRoFeSjonalnych koSMetyków  
do włoSów

ul. Bezpieczna 44
pon - pt: 9:00 - 18:00

SoB: 9:00 - 13:00
tel.: 782 463 082

e - Mail: salon.fryzjerski.avangarda@wp.pl

gg: 367 01 764

Apteka	Malva
ul.	E.	Horbaczewskiego	4/6

54-130	Wrocław
tel.	71/351-61-25
pn	–	pt:	8:00-21:00	 
nd:		8:00-18:00
DH	ASTRA

www.aptekamalva.pl
e-mail:	aptekamalva@wp.pl

Apteka Malva 
- wyjątkowa 
pod każdym 
względem

Zadbaj o odporność jesienią  
z Apteką Malva

 Planując urządzanie pokoiku 
dziecięcego weź pod uwagę opinię 
oraz pomysły dziecka na jego wystrój. 
Zapisz na kartce jego ulubione kolory, 
sporty, zainteresowania itp. Jeżeli twoje 
dziecko uwielbia place budowy, kopar-
ki i marzy, żeby zostać Bobem budow-
niczym - motyw przewodni wystroju 
masz już gotowy.

REKLAMA

WYJĄTKOWE
POKOIKI
DZIECIĘCE

 Przygotuj odpo-
wiednie materiały: ta-
petę, naklejki, zasłony. 
Wybierz jeden dominu-

jący kolor i motyw, który będzie nadawał ton całemu po-
mieszczeniu np. ciepła żółć i koparki.  Dobierz elementy 
dodatkowe: poduszki, miarki wzrostu, maty do  zabawy, 
które będą dobrze współgrały z całością. Jeżeli planujesz 
dużą ilość elementów dekoracyjnych i żywą kolorystykę 
wówczas kolor podstawowy, którym pomalujesz ściany 
powinien być kolorem spokojnym i łagodnym. Gene-
ralnie kolory w pokoju dziecięcym powinny być żywe 
i soczyste, co pobudza umysł i wyobraźnię dziecka, ale 
nigdy agresywne, ponieważ mogą dziecko rozpraszać.
 Wybierzcie centralny punkt pokoju. Często jest 
to łóżko, jednak zamiast niego możesz się skupić na pod-
kreśleniu innego miejsca np. kącika zabaw. Punkt cen-
tralny powinien wyraźnie oddawać charakter wybranego 
przez ciebie motywu przewodniego pokoju.
 Użyj wyobraźni podczas wybierania i planowa-
nia elementów dekoracji. Jeśli Twoje dziecko kocha bu-
dowę, zawieś na ścianie przestrzenne elementy w postaci 
belki przenoszonej przez dźwig, czy cegły wystające ze 
ściany (patrz. elementy 3D na zdjęciach). Elementy prze-
strzenne np. wystające cegły  (wykonane z super lekkiego 
materiału) skomponowane z malowanymi i naklejanymi 
elementami będą robić wrażenie prawdziwego placu 

budowy. Dodatkową 
atrakcją będzie pościel 
pasująca zarówno do 
wybranego przez ciebie 
koloru dominującego, 
jak również do najczę-
ściej powtarzającego się 
wzoru w pokoju.  Aran-
żacja okien i drzwi rów-
nież powinna dodatkowo podkreślać styl pokoju. Drzwi 
są świetnym miejscem na umieszczenie miarki wzrostu.
 Pokoik można urządzić samemu, ale można 
również poprosić o radę architekta wnętrz, który zapro-
jektuje go (oraz wykona) według twojego i dziecka za-
mysłu. Dodatkowo doradzi, podpowie co się sprawdza 
i dlaczego warto sięgnąć po pewne rozwiązania. Cena 
takiej usługi jest przystępna dla przeciętnego Kowalskie-
go, a czas i pieniądze zaoszczędzone na nietrafionych 
pomysłach i godzinach spędzonych w internecie lub na 
spacerach w supermarketach zwracają się bardzo szybko.

Foto: pokoik Szymka (4 l.) z Wrocławia. Projekt i wyko-
nanie Studio Aranżacji Wnętrz CoolHome.

Studio Aranżacji Wnętrz CoolHome.pl
tel. 512-160-995



 Już niedługo, bo 9. paź-
dziernika odbędą się wybory parla-
mentarne. Oczywiście wielu z nas 
ma odwieczny dylemat: iść do urn, 
czy nie? Często przeświadczeni o 
tym, że nasz jeden mały głos i tak 
nic nie zmieni, rezygnujemy z wy-
borów, które w zasadzie powinny 
być postrzegane jako przywilej. W 
końcu to my decydujemy, kto bę-
dzie rządził Polską przez najbliższe 
4 lata. Liczy się każdy głoś, który 
w niedalekiej przyszłości może 
przynieść pozytywne zmiany. Dla-
tego warto poświęcić chwilkę w 

dzień wyborów i udać się do urn, 
by zagłosować na wybraną partię 
lub kandydatów. 
 Musimy pamiętać, że żyje-
my w państwie demokratycznym i 
gdy mamy szansę z tej demokracji 
skorzystać, powinniśmy to śmiało 
zrobić. Partie i kandydaci do sejmu 
i senatu prześcigają się w wysu-
waniu postulatów, chwaleniu się 
swymi osiągnięciami, czy prezen-
towaniu obietnic. Oczywiście na 
to wszystko trzeba spojrzeć trzeź-
wym i krytycznym okiem, przefil-
trować wszystkie informacje i wy-

brać ugrupowanie, które prezentuje 
najciekawsze naszym zdaniem po-
mysły na przyszłość. A jest w czym 
wybierać! Każda partia przygoto-
wała swój program, który powinni-
śmy wnikliwie przestudiować, by 
zapoznać się z jej planami. Także 
każdy poszczególny kandydat pre-
zentuje swoje własne postulaty i 
składa obietnice swym wyborcom. 
Oczywiście jest tego wszystkiego 
mnóstwo, ale chyba warto poczy-
tać o potencjalnych posłach, by na 
przyszłość wiedzieć, kogo za co 
obwiniać. Bo trzeba też pamiętać, 

że jeśli nie wybierzemy się na wy-
bory, to nie mamy później prawa 
krytykować rządu za jego błędy.   
 Do wzięcia udziału w wy-
borach namawiają politycy, dzien-
nikarze, a także sam prezydent. 
Skorzystajmy z tego prawa, nie po-
zostawiajmy tych ważnych decyzji 
w rękach innych. Zainteresujmy się 
tym, co dzieje się w Polsce i dajmy 
szansę odpowiednim ludziom, by 
powoli wprowadzali pozytywne 
zmiany, dotyczące przecież każde-
go z nas.

Redakcja CP

Wybory Parlamentarne 9 października 2011 r.
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Kantor wymiany walut
Lombard - pożyczki pod zastaw złota
Złoto - skup, sprzedaż
Brylanty - skup, sprzedaż, wycena
Wyroby ze złota na zamówienie

tel.: 71/34 375 25,  71/34  381 95
kom.: 603 091 433  

SKLEPY „KOLA”
ODZIEŻ UŻYWANA
WROCŁAW
Bulwar Ikara 26

koło ASTRY
TYGODNIOWY

SYSTEM SPRZEDAŻY:
PONIEDZIEŁEK

CAŁKOWICIE NOWY TOWAR
WTOrEK

DOrZUTKA TOWArU - 10%
ŚRODA - 30%

CZWArTEK - 50%
PIĄTEK

WYPRZEDAŻ PO 5 zł/szt.
SOBOTA

WYPRZEDAŻ
WSZYSTKO PO 3 zł/szt.

Grosz sp.j.
ul. Piłsudskiego 96
50-017 Wrocław
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 Akcja „Tu kupuję, Tu oszczędzam” 
to akcja społeczna organizowana na łamach 
gazety Czerwony Portfelik, która ma na celu 
promować miejscowy biznes i jego liczne bez-
pośrednie i pośrednie zalety. Chcemy zwró-
cić uwagę mieszkańców na rolę mniejszych 
sklepów i punktów usługowych w budowa-
niu wspierającej się lokalnej społeczności. To 
miejsca indywidualnego podejścia do klienta, 
znajomości jego potrzeb i oczekiwań. Pojęcie 
stały klient nabiera tutaj innego, głębszego 
znaczenia. Zawsze można zwrócić się z pyta-
niem i nie zostaniemy zbyci zdawkową odpo-
wiedzią, ponieważ właściciel liczy się z naszą 
opinią i wie, że zadowoleni wrócimy ponow-
nie. Z reklamacją również łatwiej porozumieć 
się w miejscu, gdzie nie odbijemy się od muru 
procedur i bezdusznej polityki firmy. Istnieje 
wiele zalet lokalnego biznesu, jednak w dobie 
globalizacji coraz trudniej je dostrzegamy ma-
mieni niską cenę, która odbija się na jakości 
oferowanych produktów, o czym nie raz już się 
przekonaliśmy.
 Małe miejscowości jak i duże miasta 
wciąż zmagają się z problemem bezrobocia. 
Bezrobocie, obok biedy wśród osób zatrudnio-
nych, to kolejny wydawałoby się niezrozumia-
ły problem w kraju, który poradził sobie z kry-
zysem. To małe i średnie przedsiębiorstwa są 
największym źródłem wartościowych miejsc 
pracy. Niektóre duże firmy stanowią niewiel-
ki odsetek pracodawców i dodatkowo z racji 
swojej dominującej pozycji dyktują nieludz-
kie warunki zatrudnienia oraz anonimowość, 
która nie sprzyja budowaniu zdrowych relacji 

w miejscu pracy. W końcu w pracy spędzamy 
sporą część dnia i złe warunki lub wręcz pa-
tologie (mobbing) nie pozostaną obojętne dla 
naszego życia. Kupując u lokalnego przedsię-
biorcy, pozwalając rozwijać mu jego biznes 
prowadzimy do powstania kolejnych miejsc 
pracy i generowania podatków do budżetu 
(wakacje podatkowe to przywilej wielkich 
koncernów) nie mniejszych lokalnych biznes-
menów.
 Lokalny sklep pozwala nam na kupo-
wanie tylko potrzebnych, świeżych produktów 
w krótszym czasie zażywając przy tym spaceru 
i miłej konwersacji, przyczyniając do rozwoju 
polskiej gospodarki i generując miejsca pracy.

Jeżeli popierasz naszą akcję, masz pomysł na 
jej wsparcie napisz do nas: 
redakcja@czerwonyportfelik.pl

Redakcja CP

Tu kupuję     
Tu oszczędzam


