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tel. 696 595 118
796 351 499
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)

SALON MEBLOWY

Usługi geodezyjne - 600 897 773
Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami - 604 517 982
Projekty sieci, przyłączy
i instalacji
- 735 407 858

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

Zapraszamy do naszego biura:
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce
(CENTRUM ADMINISTRACYJNE GMINY WIELKA WIEŚ)

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

1000 m ekspozycji
2

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

 504 855 100

pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob 10 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM
Zasięg:

• 20 m • 30 m •
tel. 788 081 644

KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

Liszki 358
tel. 605 240 728
tel. 605 247 158

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

KWIACIARNIA

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

Liszki 552
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MIESZALNI

NA TERENIE
CAŁEGO KRAKOWA
I OKOLIC

KOMINKI • PARAPETY •
BLATY • SCHODY •

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Serdeczne życzenia
Świąt Wielkanocnych
pogodnych i kolorowych
oraz sukcesów i radości
zawodowym
w życiu prywatnym i
acowników
h Klientów i Współpr
dla wszystkich naszyc

PROFESJONALNE WIEŃCE
I WIĄZANKI POGRZEBOWE
I OKOLICZNOŚCIOWE

Czernichów koło ronda
tel. 607 311 514

www.vladex.pl
dro
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Dziękując za zaufanie
do naszej ﬁrmy,
życzymy zdrowych, spokojnych
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy...

biuro@vladex.pl

ów

ak

Kr

797 805
Tel. 12 280 60 90, 660

biuro@materialowka.pl

KNAUF
otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
pian, tynki, farby, lakiery, artykuły elektryczne

Proﬁle, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styro
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Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. • ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice • Tel./Fax : +48 12 282 13 20, +48 12 282 15 12 • sekretariat@wikkrzeszowice.pl

OD 1 MAJA NIŻSZE
CENY WODY I ŚCIEKÓW
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zawiadamia, że od 1 maja 2017 r. ceny wody i ścieków zostają obniżone:
• cena brutto płacona za 1 m3 wody zmniejszy się o 0,78%, a stawka opłaty abonamentowej obniży się o 0,49%,
• cena brutto płacona za 1 m3 ścieków zmniejszy się o 5,51%, a stawka opłaty abonamentowej obniży się o 0,65%.

ZAWIADOMIENIE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXX/332/2017 z dniem 01.05.2017 r.
wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXX/333/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Cena/stawka
brutto

Jednostka
miary

1) cena 1 m3 dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

1.

Grupa 1
Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą
na cele wskazane w art. 22 ustawy*

2) stawka opłaty abonamentowej

3,79

4,09

zł/odbiorca
/m-c

2.

Grupa 2
Gmina w zakresie wody pobranej na cele
wskazane w art. 22 ustawy*.

1) cena 1 m3 dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena /
stawka
netto

Cena /stawka
dopłaty do 1 m3
ścieków netto

Cena/stawka netto dla
odbiorców

Cena/stawka
brutto dla
odbiorców

Jednostka
miary

1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków

12,18

3,45

8,73

9,43

zł/m3

1.

Grupa 1
Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe
rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

2) stawka opłaty abonamentowej

9,91

-

9,91

10,70

zł/
odbiorca/m-c

1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków

12,18

3,45

8,73

9,43

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,44

-

8,44

9,12

zł/
odbiorca/m-c

1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków

12,18

2,71

9,47

10,23

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

9,91

-

9,91

10,70

zł/
odbiorca/m-c

1) cena 1m3
odprowadzonych ścieków

12,18

2,71

9,47

10,23

zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej

8,44

-

8,44

9,12

zł/
odbiorca/m-c

2.

3.

4.

Grupa 2
Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe
rozliczani wg przeciętnych norm
zużycia wody
Grupa 3
Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1
i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
Grupa 4
Pozostałe podmioty nie objęte
grupą 1 i 2 rozliczane wg
przeciętnych norm zużycia wody

Wysokość stawek dotycząca opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych :
L.p.

Rodzaj opłaty

1.

Stawki opłat w zł
netto

brutto

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowych

56,01

60,49

2.

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń kanalizacyjnych

56,01

60,49

3.

Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

75,92

81,99

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
L.p.

Rodzaj opłaty

Wyszczególnienie

1.

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4
Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej

Stawka opłaty
netto

brutto

0,045

0,050

Jednostka miary

zł/1% przekroczenia

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 139).

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
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Centrum Metalowe
i Wypożyczalnia Sprzętu
Budowlanego
Liszki 523
tel. (12) 378 40 90
668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl

• SYSTEMY OGRODZENIOWE

siatki plecione • panele ogrodzeniowe • bramy i furtki • ogrodzenia sportowe

• MOCOWANIA

zamocowania ogólne • śruby zwykłe wzmacniane drobnozwojowe
• śruby i akcesoria nierdzewne • uchwyty • opaski • złącza • wkręty

• LINY, ŁAŃCUCHY
• NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA
budowlane • glazurnicze • ogrodnicze • mechanika • makita • bosch • hitachi
• einhell • osprzęt do elektronarzędzi

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

Jesteśmy konsekwentni
w tym co robimy
Jesteśmy dystrybutorem marek:

• ART. BHP

spodnie • bluzy • buty • kaski • maski • kamizelki • polary

Wszystkim naszym Klientom i Partnerom Biznesowym
życzymy
radosnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

• KOSTKA BRUKOWA
• MATERIAŁY BUDOWLANE

pustaki • kleje • zaprawy • sucha zabudowa • materiały izolacyjne
• farby i lakiery • kominy • okna dachowe • płyty OSB

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
BUDOWLANEGO
zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze
• agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych
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Carolina De Robertis : Bogowie tanga

Sylwia Zientek : Kolonia Marusia

Żywa, pełna kolorów, zapachów i dźwięków
tanga przełomowa powieść o pożądaniu, pasji i
odnajdywaniu wolności. Luty 1913 roku. Siedemnastoletnia Leda, z małą walizką i zamkniętymi w
futerale starymi skrzypcami ojca, opuszcza swoją rodzinną wioskę. Jedzie do świeżo poślubionego męża i nowego domu w Argentynie. Kiedy
schodzi na ląd w Buenos Aires, odkrywa, że jej
mąż został zamordowany, a na nią czeka życie
w starej kamienicy, bez rodziny i przyjaciół, na
skraju nędzy.

Wołyńskie krwawe lato, które odcisnęło tragiczne piętno na trzech pokoleniach kobiet. Halina
dorastała w Kolonii Marusi, niewielkiej wiosce na
polskim Wołyniu, w ziemi, której piękno i spokój
opiewał w swoich wierszach Czechowicz. Potomkini polskiej szlachty, córka bogacza i miejscowej
piękności – miała wszystko, o czym można marzyć. Sielankę przerywa wybuch wojny.

Maria Paszyńska : Cień sułtana

Joshua Hammer :
Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

Gdzie kończy się „Wspaniałe stulecie” zaczyna się
powieść Paszyńskiej. Napisana z rozmachem, niezwykle plastyczna, porywająca opowieść. Udane
połączenie historii i fikcji literackiej, w której na tle
wielkiej polityki, intryg, spisków, zdrad, zamachów
i brutalnej walki o władzę rozgrywają się ludzkie
dramaty: miłość przeplata się z lękiem, a z uśpienia
budzą się demony uczuć z przeszłości.

To prawdziwa historia ludzi, którzy przechytrzyli terrorystów z Al-Kaidy i uratowali 377 tysięcy bezcennych
manuskryptów, które powstały w maleńkim Timbuktu
na krańcach Sahary. Dorobek cywilizacji, która była
otwarta i tolerancyjna, gdy w świecie Zachodu wolnomyśliciele wciąż trafiali na stosy. W 2012 roku grupa
bibliotekarzy przeprowadziła karkołomną akcję w stylu
Indiany Jonesa: wykradli i wywieźli setki tysięcy ksiąg z
miasta opanowanego przez islamistów. Nawet oni sami
nie wierzyli, że im się uda…

Rafał Witek : Chłopiec z Lampedusy

Alek Rogoziński : Do trzech razy śmierć

Autorka powieści kryminalnych, Róża Krull, otrzymuje zaproszenie na zjazd pisarzy, odbywający
się w dworku pod Krakowem. Już pierwszego dnia jej koleżanka po piórze zostaje otruta.
Wszystko wskazuje na to, że morderca, który
zostawił na miejscu zbrodni czarną różę, wciela
w życie fabułę jednej z powieści Krull. A inni zaproszeni pisarze wcale nie są tak niewinni, jak się
wydaje...

Znakomicie napisana, pełna subtelnych ilustracji, podejmuje bardzo trudne i ważne tematy.
Wojna, ucieczka, bieda, niebezpieczeństwo,
ale również przyjaźń, bezinteresowna pomoc i
zaufanie. W trakcie czytania rodzą się w głowie
ważne pytania. Jednym z nich jest: Kto pomaga
uchodźcom? Kto powinien to robić? Co można
robić, żeby takich dzieci jak Tandżin, które ryzykują życiem, żeby dotrzeć w bezpieczne miejsce,
nie było?

Najciekawsze bajki przedszkolaka

Harlan Coben : Już mnie nie oszukasz

To najlepszy zbiór pogodnych i ciepłych historyjek dla maluchów. Bohaterami tych bajeczek są
dzieci, zwierzątka lub zabawki, które przeżywają
liczne przygody, radzą sobie z różnymi problemami, bawią się. Dzięki tym opowiastkom dzieci
dowiedzą się między innymi, dlaczego warto się
dzielić zabawami, jak zdobyć przyjaciół, jak bezpiecznie jeździć na rowerze...

Była pilotka śmigłowców do zadań specjalnych,
Maya Burkett, zostaje świadkiem brutalnego morderstwa męża. To kolejna niewyjaśniona śmierć
w jej rodzinie i kolejna rysa na pękającym wokół
niej świecie. Jednak dwa tygodnie po pogrzebie
widzi swojego zmarłego męża na domowej kamerze. Jakie sekrety odkryje Maya?

Niemiecki

Angielski

Lekcje, korepetycje, konwersacje
u Ciebie w domu
Oferuje Karolina Płaszczak
magister germanistyki UJ z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego

Zadzwoń: 508 164 669

PODNOŚNIK
KOSZOWY

„Język się plącze...”
English

redaguje Karolina Płaszczak

Happy Easter!
Easter is without doubt the most important
Christian holiday we look forward to every year
and celebrate with joy. Not everybody is aware
though, that the Saturday Food Blessing as well
as Wet Monday are typically Polish customs unknown to Christians in other countries.
• Lent
• Holy Week
• Maundy Thursday
• Good Friday
• Easter Sunday
• Resurrection of Christ
• At Easter

Deutsch

Frohe Ostern!
Ostern ist ohne Zweifel das wichtigste Fest der
Christen, jedes Jahr erwartet und fröhlich gefeiert. Nicht jedem ist es doch bewusst, dass sowohl die Speiseweihe am Karsamstag als auch
das Osterspritzen am Ostermontag typisch
polnische Sitten sind. Diese Osterbräuche sind
keinen ausländischen Christen bekannt.
• Die Fastenzeit
• die Karwoche
• der Gründonnerstag
• der Karfreitag
• der Ostersonntag
• die Auferstehung Jesu Christi
• zu Ostern

25 METRÓW

WYCINKA
DRZEW

tel. 604 932 643
www.podnosniki-krakow.pl

Polski

Wesołych Świąt!
Wielkanoc to bez wątpienia najważniejsze ze
świąt chrześcijańskich, co roku wyczekiwane
i uroczyście obchodzone. Nie każdy jednak
zdaje sobie sprawę, że zarówno sobotnie święcenie pokarmów jak i Lany Poniedziałek to
zwyczaje typowo polskie, nieznane chrześcijanom w innych krajach.
•
•
•
•
•
•
•

Wielki Post
Wielki Tydzień
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Niedziela
Zmartwychwstanie Chrystusa
W Wielkanoc

AUTYZM I AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI
- ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCII WIEDZY O AUTYŹMIE
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE W CHOLERZYNIE
Dnia 31 marca w ramach Biblioterapii z II klasą omawialiśmy temat autyzmu oraz akceptacji odmienności na
podstawie bajki pt.: Kosmita, autorki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
Tytułowy bohater książki, jest
dzieckiem autystycznym, którego pojawienie się na świecie jest wyzwaniem dla całej
rodziny, a zwłaszcza dla jego
dziesięcioletniej siostry Oli.
Z Kacperkiem trudno jest bowiem nawiązać kontakt, choć
on widzi i czuje tylko nie potrafi o tym opowiedzieć. Z tą
chorobą przychodzi na świat
jedno na około stu dzieci.
Pierwsze, niepokojące objawy
rodzice zauważają, gdy dziecko ma kilkanaście miesięcy.
Kosmita, to unikatowa i ważna pozycja na rynku, doceniana zarówno przez czytelni-

ków jak i fachowców. Książka
w krótkim czasie od wydania
w 2008 roku, została wpisana
na złotą listę Fundacji ABC
XXI wieku Cała Polska Czyta
Dzieciom oraz nominowana do
nagrody w konkursie Polskiej
Sekcji IBBY Książka Roku
2009. W 2012 roku, została
laureatem plebiscytu na 10 najważniejszych książek dekady,
z okazji 10-lecia kampanii Cała
Polska czyta dzieciom.
Temat
ten
poruszaliśmy,
w związku ze Światowym
Dniem Świadomości i Wiedzy
o Autyzmie – obchodzonym 2
kwietnia. W Polsce Światowy

Dzień Wiedzy na temat Autyzmu organizuje m.in. fundacja SYNAPSIS. Każdy, kto
chce przyłączyć się do akcji,

2 kwietnia może np. ubrać się
na niebiesko (międzynarodowy
kolor autyzmu).
vv www.liszki.pl
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JAKICH ZABIEGÓW POTRZEBUJE SKÓRA WIOSNĄ?

Wiosna to czas odnowy. Po miesiącach szarugi, mrozów nasza skóra jest szara, zmęczona, przesuszona i pojawiają się kolejne zmarszczki.
Pierwsze promienie słońca skłaniają nas do rozpoczęcia prac nad sobą. Ten jeszcze spokojny okres to doskonały czas na zabiegi, które
poprawią kondycję skóry, której stan jest pogorszony przez niekorzystne czynniki zimowe. Instytut Urody Elf prezentuje najlepsze
zabiegi pielęgnacyjne na wiosnę.

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

Jeżeli Twoja skóra wykazuje:
• brak jędrności
• zmarszczki
• utratę owalu.
Proponujemy zabieg:
FALE RADIOWE
Fale radiowe poprawiają dotlenienie, odżywienie
oraz mikrocyrkulację tkanek. Podczas zabiegu z
użyciem fal następuje proces regeneracji włókien,
ponadto fale stymulują fibroblasty do odbudowy
i wytwarzania kolagenu i elastyny, dając efekt
zmniejszenia widoczności zmarszczek. Zwiększa
się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia
owal twarzy i koloryt cery. W wielu przypadkach
już po wykonaniu pierwszego zabiegu, możemy
zauważyć różnicę w wyglądzie skóry.
Jeżeli masz skórę:
• wrażliwą
• atopową
• z łuszczycą
• delikatną
• niedotlenioną
• z brakiem odżywienia
• zanieczyszczoną
Najlepszym zabiegiem będzie:
OXYBRAZJA

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
życzy
Zespół Elf

www.instytutelf.pl

Zabieg oxybrazji zasługuje na laur zwycięstwa
pod względem bezpieczeństwa i higieny wśród
peelingów. Jest to metoda złuszczania naskórka
dostępna dla każdego. Już po pierwszym zabiegu
skóra wygląda zdrowo. Możliwe jest przeprowadzanie zabiegu nawet u osób o cerze naczyniowej,
delikatnej i wrażliwej, gdyż chłód solanki koi oraz
łagodzi podrażnienia. Przeciwwskazaniem nie jest
ani ciąża ani karmienie piersią. Bez obaw oxybrazję
można zastosować w trądziku pospolitym, zaskórnikowym, a także trądziku różowatym. To skuteczna
broń do walki z objawami nadmiernego rogowacenia,
suchości, łuszczenia się. Wykonanie serii zabiegów
sprzyja redukcji blizn potrądzikowych, łagodzi
objawy łuszczycy.
Jeżeli masz:
• zmarszczki
• skórę wiotką
• skórę szarą, nieodżywioną

Najlepszym rozwiązaniem będzie:
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
Mesotherapy (gr. mesos - środek, i „therapeia, terapia) jest to zabieg polegający na wprowadzaniu
w miejsca zmienione chorobowo małych dawek
substancji aktywnych, które dzięki synergistycznemu działaniu ultradźwięków i prądu stałego, mają
szansę dotrzeć do głębszych warstw skóry. Podczas
masażu ciepłymi głowicami klientka relaksuje się,
a dobroczynne substancje redukują jej problemy.
Gdy Twoim problemem są:
• zmarszczki
• głębokie bruzdy
• blizny
• utrata jędrności
Najlepszym rozwiązaniem będzie:
MIKROIGŁOWA MEZOTERAPIA
KWASEM HIALURONOWYM
Mikronakłuwanie jest rewolucyjną metodą
odmładzania skóry. Zabieg ze względu na swoją
efektywność, małą inwazyjność i bardzo dużą skuteczność stał się jednym z ważniejszych trendów
kosmetyki profesjonalnej i medycyny estetycznej.
Mikronakłuwanie stymuluje produkcję kolagenu,
przez co znacząco napina i wzmacnia strukturę
skóry, co powoduje wypłycenie blizn, zmarszczek,
rozjaśnienie przebarwień, skóra staje się odżywiona,
zregenerowana i nawilżona. Metoda potwierdzona
badaniami klinicznymi.
Jeżeli Twoja cera jest:
• trądzikowa
• z bliznami
• z przebarwieniami (pozapalnymi, posłonecznymi
lub hormonalnymi)
• zauważasz rogowacenie przymieszkowe twarzy,
dekoltu, ramion
Idealnym rozwiązaniem są:
PEELINGI MEDYCZNE
Peelingi kwasowe to najskuteczniejszy sposób na
pobudzenie skóry do regeneracji (odnowy). Podczas
zabiegu warstwa rogowa naskórka zostaje złuszczona. Obumarła, zszarzała tkanka zostaje stopniowo
zastąpiona młodymi komórkami. Skóra napina się i
ujędrnia; zmarszczki ulegają wygładzeniu, a przebarwienia stopniowo zanikają. Skóra odzyskuje

młodzieńczą zdolność do regeneracji. Pełna kuracja
wymaga na ogół serii zabiegów.
Jeżeli Twoim problemem są:
• rozstępy
• cellulit
• nadmiar tkanki tłuszczowej
• wiotkość skóry
• podwójny podbródek
• cienie, worki pod oczami
• łysienie
Proponujemy zabieg:
KARBOKSYTERAPIA
Karboksyterapia to terapia medyczna o szerokim
spektrum zastosowania. Polega na śródskórnym
lub podskórnym wprowadzeniu dwutlenku węgla za
pomocą cienkich igieł. Karboksyterapia jest obecnie
jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych
metod stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej. Jej wyjątkową skuteczność potwierdzają
liczne badania kliniczne.
Profesjonalne zabiegi kosmetologiczne są doskonałym
sposobem na poprawę stanu Twojej skóry. Zapraszamy
na naszą stronę www.instytutelf.pl, gdzie znajdziecie
Państwo cała naszą ofertę zabiegową, idealnie dopasowaną pod określony stan skóry.
Zapraszają kosmetolodzy z Instytutu Urody Elf
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PODZIEL SIĘ TALENTEM!

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
2
• Tenczynek, 1650 m z mediami
250 000 zł
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a
25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 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
35 000 zł
• Zalas, 26 a
20 000 zł
• Zalas, 63 a
100 000 zł
• Zalas, 20 a
15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• 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
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
CZNYCH,
KREDYTÓW HIPOTE
GOTÓWKOWYCH
E
ORAZ PRZY ZAKUPI
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

W marcu byliśmy świadkami niecodziennej imprezy – pierwszego gminnego pokazu talentów,
z terenu Gminy Wielka Wieś i nie tylko. Młodych talentów – którzy zechcieli się podzielić swoimi
zdolnościami z bardzo liczną publicznością nie brakowało – na scenie zaprezentowało się
45 uczestników indywidualnie i w zespołach. Były pokazy taneczne, gry na instrumentach,
występy wokalne, a także pokazy innych umiejętności.
Jury konkursu, w którym zasiedli: Paweł Okraska – aktor, Państwo Kristina i Michał Kutnikowie- pianistka i solista Opery
Krakowskiej oraz Natalia Gap –
finalistka „You Can Dance”, musiało dokonać naprawdę trudnego
wyboru, aby spośród trzech kategorii wiekowych: przedszkolnej,
klas I-III i IV-VI, wyłonić tych
najlepszych. Wszystkim uczestnikom, niezależnie od wyniku,
należą się jednak ogromne brawa
za odwagę i zaangażowanie.
Głównym organizatorem imprezy „Podziel się talentem” była
Fundacja „Mój Sen”, a całe wydarzenie miało wymiar charytatywny – w trakcie spotkania prowadzona była zbiórka na rzecz
podopiecznych Fundacji – m.in.
można było zakupić domowe
ciasta, prowadzona była loteria
fantowa, a także szereg atrakcji
dla dzieci: malowanie twarzy,
warkoczyki, fotobudka. Wszystkie zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na podopiecznych
fundacji, o których można więcej
dowiedzieć się na stronie: fundacjamojsen.pl

zgromadzonej widowni, wolontariuszom zaangażowanym w akcję, a szczególne podziękowania
kierujemy w stronę Pana Marcina
Kruka za prowadzenie imprezy,
W imieniu organizatorów ser- Pana Jarosława Janeckiego za
decznie dziękujemy wszystkim obsługę techniczną i muzyczną,
młodym talentom, bardzo licznie Gminnej Orkiestrze Dętej oraz
Spotkanie było dofinasowane
z Gminy Wielka Wieś w ramach
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych.

właścicieli Hotelu Margerita
za nieodpłatne udostępnienie
i przygotowanie lokalu.

Więcej zdjęć na Fb: www.facebook.com/WielkaWies/
vv www.wielka-wies.pl

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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SKŁADKI OC W GÓRĘ I CO Z TEGO?

W ostatnim czasie każdy właściciel czterech kółek odczuł wzrost składki OC. Przyczyną tego stanu rzeczy są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, która doszła
do wniosku, że odszkodowania są zbyt niskie, aby można było naprawić uszkodzony
samochód. Jest w tym sporo prawdy, ale czy faktycznie wzrost składek OC doprowadził do wyższych odszkodowań? Nie do końca!
Z naszych obserwacji ostatnich 6
miesięcy, czyli od czasu wzrostu
składek OC, wynika, że kwoty
proponowanych odszkodowań
mimo wzrostu składek nie wzrosły a wręcz paradoksalnie nieznacznie spadły w stosunku do
rzeczywistego rozmiaru szkody.
Z końcem 2016 roku, wzrosła
też liczba bezpodstawnych odmów wypłat odszkodowań.
rych likwidacja pochłania coraz
Nie wymaga chyba uzasadnie- więcej pieniędzy. Żadna z firm
nia fakt, że zakłady ubezpieczeń nie podnosiła stawek za ubezsą dużymi firmami. Jak każda pieczenia, bo ludzie przeszliby
firma, istnieją po to aby zara- do konkurencji. Firmy ubezbiać pieniądze, a nie po to aby pieczeniowe same zapędziły się
przynosić straty. Ostatnie 10 lat, w przysłowiowy kozi róg z któto okres wojny cenowej pomię- rego nie za bardzo wiedziały jak
dzy dużymi firmami takimi jak wyjść. Przynosiły straty, jednak
PZU, WARTA i Ergo Hestia. bały się podwyżek w obawie
Mniejsze firmy aby nie zniknąć o spadek obrotów a więc jeszcze
z rynku, musiały się więc dosto- większe straty.
sować do stawek narzuconych Pomocną dłoń wyciągnęła do
przez największych graczy na ubezpieczycieli Komisja Nadrynku.
zoru Finansowego. Doszła ona
Zaniżanie stawek, spowodowa- do wniosku, że odszkodowania
ło, że cały sektor obowiązko- są tak niskie, że nie da się nawych ubezpieczeń komunika- prawiać samochodu za przyznacyjnych generował gigantyczne wane odszkodowania. Zaleciła
straty na poziomie jednego mi- więc zakładom ubezpieczeń
liarda złotych rocznie. To blisko wypłatę wyższych odszkododwa razy więcej niż 10 lat temu. wań. Pogrożono też im palcem,
Przyczyna jest dość prosta - jeź- że sztucznie zaniżają ceny i ma
dzimy coraz nowszymi i droż- się to zmienić. Zalecenia te wyszymi samochodami. Samocho- dano w formie tzw. wytycznych.
dów jest coraz więcej. Jest coraz Wytyczne to tylko instrukcja
więcej stłuczek i wypadków któ- której możemy przestrzegać lub

STWIERDZONO

kompletny brak VAT
TERAZ NASZE WYBRANE OKNA KUPISZ TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT*
* Promocja dotyczy wybranych systemów okiennych zakupionych wraz z usługą ich montażu w wybranych salonach sprzedaży.
Promocją nie jest objęta usługa montażu. Promocja obowiązuje od 13.03.2017 r. do 30.04.2017 r. Regulamin Promocji

nie. Tak też się stało. Zakłady
ubezpieczeń zastosowały się do
wspomnianych wytycznych tylko częściowo, podnosząc tylko
stawki polis obowiązkowych.
Media szeroko komentowały te
drastyczne podwyżki, dając jednak nadzieję na wyższe odszkodowania. Niestety, do tej części
wytycznych już firmy ubezpieczeniowe się nie zastosowały.
Odszkodowania jak były niskie,
tak nadal są niskie, a o sprawie
już dawno przestano mówić bo
płacić trzeba i nic się na to nie
poradzi.
Finał tej całej sytuacji jest taki,
że drastycznie wzrosły składki
OC ale odszkodowania pozostają nadal na tym samym lub
minimalnie niższym poziomie.
Kto więc zyskał na podwyżkach?
Odpowiedź jest oczywista....

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

www.oknoplast.com.pl

Partner Handlowy OKNOPLAST

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66 • kom. 606 633 791
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

POKUTA WITKA

Od dawien dawna w Zalasiu,
na rozstaju dróg, stała kapliczka z figurą Chrystusa. Każdy
przechodzący koło kapliczki oddawał jej należną cześć.
Pewnej zimy swawolnik Witek
dokazywał razem z kolegami
wedle „Diobełkowych Skałek”. Sam diabeł podkusił
go do sprofanowania figury
Chrystusa, którą wspólnie
wyjęli z kapliczki i ciągnęli ze
śmiechem po śniegu, a następnie porzucili w lesie. Niedługo
po tym wydarzeniu na wieś
spadła lawina nieszczęść. Klęska nieurodzaju sprowadziła
wielki głód, padały zwierzęta, ludzie ginęli od morowego
powietrza. Wszyscy zachodzili
w głowę – co takiego się wydarzyło? Skąd ta kara boska?
Witek czuł, że to jego sprawka, że to kara za jego niegodny
czyn. Pewnej nocy ukazała się
Witkowi tajemnicza postać.
Struchlał na widok postaci
otoczonej roziskrzoną poświatą. Był to anioł, posłaniec św.
Marii Magdaleny - wspomożycielki grzeszników. Istniał
tylko jeden sposób na odkupienie winy. Winowajcy musieli
założyć Bractwo Pokutne, które miało nieść pomoc chorym
i ubogim, uczestniczyć w pogrzebach i adoracjach.
Od tej chwili Witek z pozostałymi Braćmi gromadzili
się regularnie na modlitwach.
W czasie pomorów zajmowali się pochówkiem zmarłych.

KĄCIK KULINARNY
SPECJALNIE DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW PRZEDSTAWIAMY
DWA WYJĄTKOWE, WIELKANOCNE PRZEPISY. SMACZNEGO!

BARANEK WIELKANOCNY
Jak zrobić baranka wielkanocnego, bez użycia foremki? Szczerze? Bardzo prosto...

Robimy ciasto drożdżowe
•
•
•
•
•
•
•

5 dkg drożdży
ok. szklanki ciepłego mleka
3 szklanki mąki
1/3 szklanki cukru
1/2 łyżeczki soli
2 łyżeczki cukru waniliowego
6 łyżek oleju

Z drożdży i części podgrzanego (letniego) mleka przygotowujemy rozczyn (rozczyn, tzn. mieszamy drożdże
z łyżką cukru i mlekiem). Odstawiamy do wyrośnięcia.
Gdy wyrośnie, dodajemy resztę składników wg powyż-

szej kolejności i wyrabiamy gładkie ciasto. Pozostawiamy do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, raz jeszcze zagniatamy. Z ciasta robimy małe kuleczki.
Potem rozkładamy papier do pieczenia i na nim z kuleczek układamy baranka. Oczka i nosek robimy za
pomocą goździków. Potem smarujemy baranka mieszanką jajka i 1 łyżki mleka. Wstawiamy do zimnego
piekarnika, nastawiamy temperaturę 180 C i pieczemy
baranka do zazłocenia. A potem przekładamy baranka
na deskę i podajemy do świątecznego śniadania, odrywamy kuleczki i jemy. Smacznego!

DOMOWY MAJONEZ

Domowy majonez... hmm... Od zawsze lubiłam majonez Kielecki i ten majonez zajmował główne
miejsce w naszym domu. Aż do teraz! Koniec z kupowaniem majonezu, jemy majonez robiony
przeze mnie z jajek od naszych własnych kur:)
Domowy majonez

Każdego roku 22 lipca uczestniczyli w procesji ku czci patronki św. Marii Magdaleny,
ubrani w zgrzebne, lniane
stroje (rodzaj prosto skrojonych worków przepasanych
sznurem), z kapturami na głowę, w których były otwory na
oczy i usta. Pod kapturami,
ze wstydu za zły czyn, ukryli
swoje twarze. Od tej pory Bra-

cia służyli pomocą wszystkim
potrzebującym.
I tak to trwa do dnia dzisiejszego.

vv Danuta Nowak
Biblioteka Publiczna w Tenczynku
11.01.2014

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO!!!
Olejek w ORIFLAME jest już bardzo długo, ale
dopiero od niedawna stał się popularny w gospodarstwie domowym i kosmetologii. Spotykamy
go w preparatach do mycia twarzy, szamponach
i kremach. Ze względu na naturalne działanie
antyseptyczne i przeciwzapalne powinien zagościć w każdym domu. Możemy go wykorzystywać między innymi do leczenia: trądziku, łupieżu, przeziębienia, zapalenia dziąseł, grzybicy
stóp, opryszczki, działa też odstraszająco na
owady.
Po więcej informacji zapraszam do naszych biur.
Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałam życzyć
wszystkim Konsultantom i Klientom:

Zdrowych, wesołych i spokojnych
Świąt spędzonych w gronie rodzinnym.

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 •
• Środa 1500 - 1700 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
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.

•
•
•
•

2 żółtka
2 szczypty pieprzu
1 łyżka musztardy
250 ml oleju rzepakowego

Do misy od blendera daję żółtko, dodaje musztardę i
pieprz i lekko blenduję, po chwili dodaję olej delikatną
strużką i dalej całość miksuję do uzyskania odpowiedniej
konsystencji. Próbuję i ewentualnie doprawiam. I gotowe. Przekładam do słoiczka i wstawiam do lodówki ...
Będzie pysznym dodatkiem do świątecznych potraw.!

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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WYWIAD Z REMIGIUSZEM MROZEM - AUTOREM BESTSELLEROWYCH KRYMINAŁÓW
• O Twoich książkach mówią wszyscy, co chwilę premiera
nowego tytułu, jesteś więc praktycznie wszędzie. Jak
znajdujesz czas na pisanie?
W całkiem prosty sposób – głównie skupiam się właśnie na pisaniu. Wszystkie inne obowiązki związane z promocją, wywiadami,
pojawianiem się w mediach traktuję jako działalność poboczną…
a czasem może nawet uboczną. Ograniczam więc pojawianie
się w telewizji do niezbędnego minimum, nie decyduję się na udział
w programach rozrywkowych – choć niektóre propozycje, szczególnie te egzotyczne, są kuszące! Ostatecznie jednak wybór nie
jest trudny i sprowadza się do prostego wniosku: w starciu pisania
z czymkolwiek innym, zawsze zwycięża pisanie.
• Masz jeszcze czas na życie prywatne?
Pewnie! Przecież nie bez powodu doba ma dwadzieścia cztery godziny. To optymalna ilość czasu, żeby trochę pospać, trochę popracować, trochę się rozerwać. Żeby udało się to bez uszczerbku dla
zasad rządzących czasoprzestrzenią i bez ewentualnego dodawania
godzin do doby, wystarczy tylko trochę samodyscypliny. Chociaż
okazji do mitrężenia czasu jest oczywiście mnóstwo…
• Właśnie ukazała się Inwigilacja, czyli kolejny, piąty już
tom z ostrą i skuteczną prawniczką Joanną Chyłką i jej
młodym podopiecznym Kordianem Oryńskim, zwanym
też „Zordonem”. Spodziewałeś się, że Twój prawniczy
thriller osiągnie taki sukces, gdy pisałeś pierwszy tom?

Niesamowite. I właściwie na tym
mógłbym poprzestać, bo słowo to
oddaje wszystko, co trzeba. Niesamowity jest fakt, że każda kolejna książka sprzedaje się w jeszcze
większym nakładzie od poprzedniej. Niesamowite jest to, że coś, co
kiedyś robiłem wyłącznie z pasji,
teraz sprawia, że mogę się utrzymać
i że na dobrą sprawę mógłbym dziś
przejść na emeryturę, i nie martwić
się ani o ZUS, ani o likwidowane
OFE. I w końcu niesamowite jest
to, że tyle osób naprawdę decyduje
się na to, byśmy wspólnie stworzyli swój książkowy świat w moich
powieściach. Trudno objąć to rozumem, siedząc przed laptopem
i stukając w klawiaturę – uwidacznia się to dopiero podczas targów
książki czy właśnie dzięki listom bestsellerów.
• Twoje książki często poruszają ważne społeczne tematy,
o których dyskutuje cała Polska. Ostatnio wykorzystałeś
zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, umieszczając go w centralnym punkcie fabuły. Teraz poruszasz
kwestie islamu, terroryzmu i inwigilacji. Musisz być dobrym obserwatorem, skoro tak trafnie odczytujesz napięcia w naszym społeczeństwie…

może być tak, że w pewnym momencie uznam, że żaden pomysł nie
jest wystarczająco dobry, by powstała z niego powieść. „Literacka
wybredność” każdego pisarza rośnie z każdą kolejną książką, ale to
dobrze – znaczy bowiem, że nie chce stać w miejscu i będzie starał
się rozwijać.
• Chyłka i Zordon niedługo trafią na ekrany. Możesz zdradzić coś więcej na ten temat?

Na razie niestety niewiele, ale będę wywierał naciski i zbierał haki
na producentów, żeby zmusić ich do wypuszczenia jakiejś oficjalnej wiadomości! Sam mogę powiedzieć jedynie tyle, że czytałem
Absolutnie nie – i to nie tylko ja. Właściwie wszyscy wydawcy powtarzali jak mantrę, że w Polsce thriller prawniczy napisany przez Mam nadzieję, że w pewnym stopniu udaje mi się dokonać wiwisek- scenariusz pierwszego odcinka i zwalił mnie z nóg. Rzadko kierodzimego autora absolutnie się nie sprzeda i nie ma racji bytu na cji naszego społeczeństwa. Nie jest to moim głównym celem, kiedy dy naprawdę zaskakuje mnie jakaś książka, serial czy film – w tym
rynku. Podkreślali, że książka jest ciekawa, świetnie się czyta, ale piszę książkę, ale każdy pisarz funkcjonuje w pewnym społeczno- wypadku jednak wystąpił „efekt wow”, więc nie mogłem wymarzyć
nikt nie zdecyduje się na jej wydanie. W pewnym momencie sam -politycznym otoczeniu – siłą rzeczy jego elementy przenikają do sobie lepszego rezultatu pracy scenarzystów. Bardzo cieszy mnie też
przyjąłem to niemal za pewnik i wszystko zmieniło się dopiero, powieści tak samo, jak elementy popkulturowe. Czasem zdarza się, wybór stacji telewizyjnej, gwarantuje ona bowiem wysoki poziom
kiedy zacząłem rozmawiać z moim obecnym wydawcą, Czwartą że fikcja wyprzedzi rzeczywistość – jak było choćby w przypadku kryminalnych produkcji.
Stroną. Podczas pierwszego spotkania w Poznaniu usiedliśmy w sali Immunitetu, czyli poprzedniego tomu z Joanną Chyłką. Pisać tę • Rozumiem, że w związku z tak olbrzymią popularnością
konferencyjnej i byliśmy pewni co do jednego – że chcemy razem książkę zacząłem, kiedy kryzys wokół Trybunału dopiero nieśmiało
książek, ulubiony duet prawników jeszcze długo nie da
wydać którąś z moich książek. Zaczęliśmy głowić się nad tym, który rysował się na horyzoncie. Dzień lub dwa po tym, jak się ukazała,
o sobie zapomnieć?
to powinien być tytuł, bo miałem już wówczas kilka w szufladzie. pojawiły się w mediach doniesienia o pomyśle uchylenia immunitetu
jednemu
z
sędziów…
Jako
że nie dają mi spokoju i co jakiś czas domagają się, żeby kontyDo Kasacji podchodziłem jak pies do jeża, ale ekipa z wydawnictwa, na czele z redaktorem naczelnym, miała podejście zgoła inne. • Nie boisz się, że przyjdzie taki moment, kiedy skończą Ci nuować ich historię, odpowiedź może być tylko jedna – z pewnością
Stwierdzili, że to jest to, a ja zaufałem ich intuicji. Na tyle, że nasię pomysły? Albo że te pomysły nie będą dla Ciebie wy- nie. I choć nie planowałem niczego dalej po Kasacji, teraz wiem,
że chcę stworzyćdługi cykl, który pod względem liczby tomów nie
mówili mnie w końcu nawet na drugi tom… którego absolutnie nie
starczająco inspirujące?
będzie ustępował seriom z Harrym Hole Jo Nesbø czy z Jackiem
planowałem pisać.
Nie boję się, że się skończą, bo świat jest inspirującym miejscem. Reacherem Lee Childa.
• Jakie to uczucie być z każdą książką na szczycie list best- Nie trzeba wiele, żeby jakaś idea zakwitła w podświadomości, a posellerów?
tem puściła pędy, przedostając się do wyobraźni. Ale rzeczywiście

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

DOŚWIADCZONY NEUROLOGOPEDA BOŻENA SZURLEJ OFERUJE:
• terapię wad wymowy dzieci i dorosłych
• diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy
• terapię jąkania
• terapię zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowego
funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego
• terapię zaburzeń karmienia i przyjmowania pokarmów
u niemowląt i dzieci, zaburzeń połykania u dorosłych
z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
Nowoczesne formy terapii dostosowane do potrzeb pacjenta: programy multimedialne, słuchawki
Forbrain, symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania jako skuteczna metoda wspomagającą
rozwój mowy, masaże logopedyczne z elementami terapii regulacyjnej Castillo Morales, Masgutowej
i inne techniki manualne, treningi słuchowe bierne i czynne (metoda Johansena oraz trening Neuroﬂow) przeznaczone dla osób zaburzeniami koncentracji, percepcji i uwagi słuchowej , również dla
osób z trudnościami w uczeniu się (w tym języków obcych), Vocastim - nowatorska forma terapii
dysfonii, nosowania, dyzartrii i zaburzeń połykania.

Adres gabinetu: SZYCE, PL. WSPÓLNOTY 1
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 601 87 40 16
oraz na stronie www.terapiamowy.com

Joga blisko Twojego domu.
Kameralne miejsce do ćwiczeń jogi w małych grupach - Szyce, pl. Wspólnoty 1.
Zajęcia o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczone dla osób
w każdym wieku, zróżnicowane pod kątem potrzeb uczestników:
• joga dla kręgosłupa
• joga dla dojrzałych
• joga dla początkujących
• vinyasa joga
Więcej informacji pod nr telefonu 601 87 40 16
oraz na stronie www.joganajurze.pl
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I GMINNE DYKTANDO Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W KRZESZOWICACH
W środę 5 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w czytelni krzeszowickiej biblioteki odbyło się I Gminne
Dyktando z Języka Angielskiego dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu miasta
i gminy Krzeszowice. Celem dyktanda było doskonalenie języka angielskiego wśród dzieci,
motywowanie ich do nauki i promowanie literatury angielskojęzycznej.
Organizatorami tego wydarzenia
a zarazem partnerami były Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Szkoła Języka Angielskiego
Helen Doron z Krzeszowic.

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

Do dyktanda przystąpiło siedemnastu uczniów, reprezentujących
szkoły w Czernej, Miękini, Nowej
Górze, Ostrężnicy, Zalasiu, Sance
i Krzeszowicach.
Dyktando pod względem merytorycznym przygotowała i przeprowadziła pani Marlena Paliwoda, dyrektor krzeszowickiej
szkoły Helen Doron i fundator
głównych nagród.

Zadaniem uczniów było uzupełnienie - na podstawie słuchanego
tekstu - słów i zwrotów brakujących
w tekście. Dzieci szybko poradziły
sobie z napisaniem dyktanda.
W oczekiwaniu na werdykt jury,
przygotowany został dla nich mały
poczęstunek, a po nim zjawił się
gość specjalny - pluszowy Kangur - który zaprosił wszystkich do
wspólnej zabawy.
Laureatem I Gminnego Dyktanda z Języka Angielskiego został
Konrad Dulowski, uczeń Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach,

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

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

II miejsce Maciej Krawiec, uczeń
tej samej szkoły, III miejsce Karolina Scalisi, uczennica Zespołu
Szkół im. Marii Konopnickiej
w Nowej Górze.

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów

tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki od biblioteki. Laureat
dyktanda zdobył również Puchar
Helen Doron dla szkoły. Wręczenie tej nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, o której dacie i miejscu
organizator poinformuje zwycięzcę
oraz jego szkołę.

uczęszczające do biblioteki dzieci
mają możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć języka angielskiego.
Każda lekcja stanowi zamkniętą
całość, dlatego chętne osoby mogą
dołączyć do grupy dzieci w dowolnym czasie.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za przybycie.
Dyktando, które odbyło się Wszystkim uczestnikom gratulujew bibliotece jest efektem trwającej my. Zachęcamy do udziału w innych
od września 2016 r. współpracy imprezach organizowanych przez
krzeszowickiej placówki ze Szkołą bibliotekę w Krzeszowicach.
Języka Angielskiego Helen Dovv Anna Hynek
ron. Dzięki niej raz w miesiącu
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BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058
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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ MONIKI ZIELIŃSKIEJ
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Jurajska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Homini
et Terrae włączyły się do akcji charytatywnej na rzecz Moniki Zielińskiej, mieszkanki Rząski.
Pani Monika ma 31 lat, jest
mamą trójki dzieci w wieku 6
lat, 3 lata i pół roku.

W grudniu 2016 roku doznała
pęknięcia naczyniaka w mózgu i w ciągu jednej chwili cały

świat Jej, a przede wszystkim
Jej dzieci legł w gruzach.

Jedna chwila spowodowała,
że Monika została całkowicie
wyłączona z opieki nad bardzo
potrzebującymi jej dziećmi.

Centrum Kultury w kwietniu
prezentuje fotografie Tomasza
Trulki. Cały dochód z licytacji
jego prac będzie przeznaczony
na rehabilitacje Moniki Zielińskiej.

Serdecznie zapraszamy na
finisaż wystawy 23 kwietnia
2017 roku. W tym dniu będzie
można zakupić zdjęcia Tomasza Trulki, jednocześnie pomagając Monice Zielińskiej.

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.
Pracy poszukują także inne osoby z Ukrainy
- w zakładach produkcyjnych, magazynach,
także restauracjach.

Tel. 696 148 291

JUBILEUSZ 100 URODZIN MIESZKANKI CZUBROWIC

1 kwietnia obchodzono uroczyste urodziny pani Anny Zmysło z miejscowości Czubrowice, która 3 kwietnia
br.skończyła 100 lat
W tym jakże uroczystym dniu,
Dostojna Jubilatka otrzymała
mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat
życia. W imieniu władz samorządowych na ręce Jubilatki życzenia
i wyrazy uznania oraz najwyższe-

go szacunku przekazał wójt gminy Adam Piaśnik wraz z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Wójt Gminy również
przekazał listy gratulacyjne podpisane przez Panią Premier oraz

Wojewodę Małopolskiego. Pani
Anna jest wdową od 29 lat, ma
trójkę dzieci, 10 wnuków oraz 6
prawnuków. Ma 90 letniego brata, który nie mógł uczestniczyć
w uroczystości jubileuszowej, ale
przesłał życzenia oraz kwiaty.

Cieszy się, jak na swój wiek dobrym zdrowiem.
Nasza redakcja także składa Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia
i samych szczęśliwych dni.

Przekaż 1 % na Ratuj Tenczyn KRS 0000332177
Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie
stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 1% podatków. W tym roku można to
zrobić używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie wypełnić online lub pobierając program ze strony
www.ratujtenczyn.org.pl za darmo na własny komputer.

12

Informacje, Reklamy

małopolski

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową:
szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy
• 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
oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

PORADY PRAWNE

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ
PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA

Pracownik ma prawo rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia,
co zostało wskazane przez ustawodawcę w przepisie art. 55 kodeksu pracy.
Na podstawie powołanego przepisu,
pracownik może rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia, w sytuacji gdy wydane zostało orzeczenie
lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na
zdrowie pracownika, a pracodawca
nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej
pracy. Wymieniona praca powinna być odpowiednia ze względu na
stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe zainteresowanego. Pracownik
może skorzystać z uprawnienia, jeśli
otrzyma zaświadczenie lekarskie
stwierdzające konieczność przeniesienia do pracy na innym stanowisku ze względu na stwierdzenie
szkodliwego wpływu wykonywanej
pracy na jego zdrowie. Orzeczenie
to lekarz przekazuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Obie
strony mogą w ciągu 7 dni od daty
wydania orzeczenia lekarskiego wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to
przeprowadza się w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy.
Drugą podstawą do rozwiązania
przez pracownika umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest
ciężkie naruszenie obowiązków
wobec pracownika przez pracodawcę.

Istotnym w tej sytuacji jest okoliczność, iż oświadczenie woli pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę
bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny w ciągu jednego miesiąca od
uzyskania wiadomości o okolicz-

ności uzasadniającej rozwiązanie
stosunku pracy.

Jednym z najczęstszych przypadków
ciężkiego naruszenia obowiązków
pracodawcy jest postępowanie niezgodne z regulacją zawartą w art. 94
pkt 5 kodeksu pracy tj. nieterminowe
i nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia.

Należy jednak zaznaczyć, że ocena
czy rozwiązanie przez pracownika
umowy o pracę w trybie natychmiastowym było uzasadnione jest
zależna od całokształtu okoliczności
każdej indywidualnej sprawy, a także ujemnych skutków tego naruszenia lub zagrożenia ich powstania.
Tym samym każdy przypadek naruszenia podstawowego obowiązku
pracodawcy wymaga indywidualnej
oceny zarówno w odniesieniu do samego zawinienia, jak i stopnia winy.
Powyższe potwierdza orzecznictwo
Sądu Najwyższego, który w wyroku
z 5 czerwca 2007 roku w sprawie
sygn. akt III PK 17/07 uznał, iż „ Nie
należy jednakowo traktować pracodawcy, który w ogóle nie wypłaca
wynagrodzenia, oraz pracodawcy,
który wypłaca je częściowo. W obu
wypadkach jest to naruszenie przez
pracodawcę podstawowego obowiązku, ale w razie wypłacenia części wynagrodzenia nie zawsze jest to
naruszenie ciężkie”

Rozwiązanie umowy o pracę przez
pracownika bez wypowiedzenia
z powyższych przyczyn pociąga
za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy
przez pracodawcę za wypowiedze-

niem.

Pracownikowi, który
rozwiązał umowę o pracę w trybie
art. 55 kodeksu pracy przysługuje
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,
natomiast przy wypowiedzeniu 2
tygodniowym przy umowach zawartych na czas określony lub na
czas wykonywania określonej pracy - odszkodowanie w wysokości
dwutygodniowego wynagrodzenia.
W wypadku rozwiązania przez
pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawca winien
niezwłocznie wydać pracownikowi
świadectwo pracy – tak stanowi art.
97 § 1 kodeksu pracy.

Istotnym jest również, że Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015
roku sygn. akt III PZP 4/15 uznał,
że rozwiązanie umowy o pracę
przez pracownika na podstawie
art. 55 § 1(1) kp z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę
podstawowych obowiązków wobec
pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy
pieniężnej, o której mowa w art. 8
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U.
z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli
przyczyny te stanowią wyłączny
powód rozwiązania stosunku pracy.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

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

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com
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Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Niepowtarzalny, luksusowy dom
o pow. 308 m kw, położony na
działce 30 a, w okolicach Tenczynka.
Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom ok. 200 m kw. na pięknej
działce 12 a w Jerzmanowicach.

Dom w stanie surowym w Młoszowej,
gm. Trzebinia, usytuowany na działce
30 a, w pełni ogrodzonej.

Dom w całości podpiwniczony, duży taras,
posesja ogrodzona. Dom nadaje się na działalność agroturystyczną, jak również prywatnie.

Cena: 420 tys. PLN.

Cena: 1.390 tys. PLN.

Rozbudowany został z domu z przełomu lat
50/60. Nowa część dobudowana w 2006 r.
Nowa więźba dachowa oraz blachodachówka.
Na dom składają się dwie kondygnacje oraz
podpiwniczenie pod całym domem.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Wyposażone mieszkanie 52,5 m kw.
3 pokojowe w Zabierzowie.

Piękny dom na pograniczu Mnikowa
i Czułowa o pow. 150 m kw.

Z balkonem, piętro III. Do mieszkania przynależy piwnica.

Usytuowany na 15 a działce, która bezpośrednio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej.

Nowa cena: 249 tys. PLN.

Cena: 540 tys. PLN.

Cena: 225 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
2. Dom w stanie surowym w Młoszowej gm. Trzebinia, na działce 30 a.
Cena: 225 tys. PLN.
3. Wyodrębnione mieszkanie w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice,
połowa działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
4. Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo
działka budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy.
Cena: 95 tys. PLN.
5. Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Pod działalność agroturystyczną lub prywatnie. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10
a. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
7. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.
Nowa cena: 1,39 mln PLN.
8. Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
9. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
10. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Nowa cena: 269 tys. PLN.
11. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
12. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
13. Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Nowa cena: 249 tys. PLN
14. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
15. Nietuzinkowa działka o pow. ok. 22 a w Zalasie, gm. Krzeszowice. Działka w
studium planu zagospodarowania jest w 98% działką budowlaną - M4. Na
chwilę obecną ok. połowa działki to M1 - budownictwo jednorodzinne, reszta
- ZN - zieleń nieurządzona. Cena: 109 tys. PLN.
16. Widokowa działka budowlana M1 (budownictwo jednorodzinne) w Woli
Filipowskiej, gm. Krzeszowice, o powierzchni 16 a. Cena: 104 tys. PLN.
17. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka
budowlana (M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego
prostokąta. Cena: 189 tys. PLN.
18. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
19. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
20. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
21. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w
centrum Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją.
Bardzo dobra lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa
jednorodzinna, lokal usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu
mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 945 tys. PLN.
23. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 1,19 mln PLN.
24. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 1,13 mln PLN.
25. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
31. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Nowa cena: 85 tys. PLN.
32. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
33. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną.
W okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
34. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić
rolę garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
35. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.
36. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm.
Krzeszowice. Do sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a.
Cena: 144 tys. PLN.
37. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN

38. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
39. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
41. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Nowa cena: 180 tys. PLN.
43. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
44. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
45. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
46. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
47. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
49. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
50. 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.
51. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
52. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
53. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ.
Cena: 245 tys. PLN.
54. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
55. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.
Cena: 143 tys. PLN.
56. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
57. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
58. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
59. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
60. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do
sprzedania jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
61. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
62. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza
działka jest w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość
zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
63. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
64. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.
.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

65. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów.
W studium planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość
uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.
66. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa Zręby, gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
67. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.
Cena: 143 tys. PLN.
68. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
69. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
70. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
71. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 945 tys. PLN.
72. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 1,19 mln PLN.
73. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic.
Cena: 1,13 mln PLN.

74. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20
a w Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na
działce, prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową,
gminną. Miejsce bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240
tys. PLN (podana cena dotyczy działki 15 a).
75. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm.
Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
76. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena: 158 tys. PLN.
77. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się
w północno-wschodniej części Krakowa.
78. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium,
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje
się w północno-wschodniej części Krakowa.
79. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
80. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy
drodze krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się
nieduży budynek, pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena:
2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
81. Odrębne mieszkanie ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie, w spokojnej
okolicy. Piękny ogród, duży taras. Miejsca parkingowe. Cena wynajmu na
min. 2 lata - 1000 PLN/m-c, na rok - cena 1100 PLN/m-c plus media w/g
zużycia. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu w przypadku
wynajmu na 2 lata oraz 1500 PLN na rok.
82. Pokój w domu w Woli Filipowskiej, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia
ze starszą Panią, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż.
Możliwość parkowania auta. W cenie zawarte są media oraz ogrzewanie w
okresie grzewczym. Cena: 600 PLN/m-c.
83. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W
cenie zawarte są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750 PLN/m-c
84. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu
trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka,
garaż. Cena: 1500 PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel zasilanie ogrzewania w okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW

85. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
86. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego,
salonu urody czy biura. Cena: 700 PLN/m-c.
87. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych,
baru, salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej
itp. Cena: 1500 PLN/m-c.
88. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych,
salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp.
Cena: 1500 PLN/m-c.
89. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw.
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c plus media.

DO ZAMIANY
90. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu,
działka 10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media.
Cena: 205 tys. PLN.

Szukamy domu i mieszkania dla rodziny, do wynajęcia na dłuższy okres - tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

WYSTAWA POŚWIĘCONA
HELENIE MODRZEJEWSKIEJ

Wyjątkowa wystawa poświęcona Helenie Modrzejewskiej
„Jak Wam się podoba? Helena Modrzejewska – arystokratka
scen” .
Opiekunem merytorycznym projektu jest prof. Emil Orzechowski, prezes Fundacji a kuratorem wystawy – dr Alicja
Kędziora.
Materiały wykorzystane w ekspozycji pochodzą z zasobów
Fundacji dla Modrzejewskiej oraz Pracowni Dokumentacji
Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ.
Wystawa potrwa do 28 maja. Serdecznie zapraszamy!

PCHLI TARG

Pierwszy w tym roku Pchli Targ po Sąsiedzku już 23 kwietnia,
jak zawsze na krzeszowickim Rynku.

STRASZNI PANOWIE TRZEJ W DWORZE ZIELENIEWSKICH

5 maja 2017 o godz. 19:00 zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Jazz z Wami”. Tym razem usłyszymy
piosenki, chyba najwybitniejszego duetu autorsko-kompozytorskiego, Jeremiego Przybory i Jerzego
Wasowskiego w jazzowych aranżacjach.
Te piosenki doskonale znamy i lubimy, ale usłyszymy je w jazzowych aranżacjach. A wystąpią, tak jak się
sami nazwali, Straszni Panowie Trzej, czyli znakomity wokalista jazzowy Janusz Szrom, wybitny polski
fortepianista, pianista jazzowy Andrzej Jagodziński oraz grający na kontrabasie Andrzej Łukasik.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: „SZYBCY I WŚCIEKLI 8” (napisy pl)
• 22.04 - 19:00, 21:45 • 23.04 - 15:00, 17:45, 20:30 • 25.04, 26.04, 27.04 - 18:00, 20:45 •
• 28.04 - 16:00, 18:45, 21:15 • 29.04, 30.04 - 15:15, 18:00, 20:45 • 02.05, 03.05, 04.05 - 18:00, 20:45 •
• 05.05, 06.05, 07.05, 09.05, 10.05, 11.05 - 20:00 •
czas trwania: 136 min, akcja, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„BALERINA” (dubbing pl)

• 12.04, 13.04 - 16:00 •
czas trwania: 100 min, animacja/komedia, Francja; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„ AZYL” (wersja pl)
• 12.04, 13.04 - 18:00, 20:30 •
czas trwania: 129 min, dramat, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„PORADY NA ZDRADY”18.04, 20.04 - 17:00

• 19.04 - 19:30 •
czas trwania: 90 min, komedia, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”

• 18.04, 20.04 - 19:30 • 19.04 - 17:00 •
czas trwania: 136 min, biograficzny, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/

PARADA „ŻABKI, ŻABY I ROPUCHY”

Parada „Żabki, żaby i ropuchy”, adresowana do wszystkich
dzieci z krzeszowickich szkół i przedszkoli.
Wszystkie żabki zapraszamy do Krzeszowic w środę 26
kwietnia.

PROJEKCJA W RAMACH DKF

28 kwietnia o godz. 19.00 kolejna projekcja w ramach DKF
– tym razem to „Honorowy Obywatel”, w reż. Gastona
Duprata i Mariano Cohna.
Więcej informacji na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.

CHRZANÓW
WYSTĘP GRUPY BALLET MAGNIFICAT

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 23 kwietnia (niedziela) 2017, godz.
18.00 do sali teatralnej na występ grupy Ballet Magnificat. Tym razem wystawi swój najnowszy spektakl
„Twarzą w twarz” („Spotkanie”). Niespodzianką będzie to, że artyści zatańczą do utworów śpiewanych
w języku polskim! Bilety w cenie 35 zł, ulgowe 30 zł do nabycia: - Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86
w.53 - 692430653 - nr telefonu organizatora.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„POWER RANGERS” 2D [napisy/dubbing PL]
• 12-13.04 godz. 15.30 (dubbing), 17.45 (napisy) •
reż. : Dean Israelite; czas: 124 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA/Kanada, 10 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)
„PO PROSTU PRZYJAŹŃ”

• 12-13.04 godz. 20.15 •
reż. : Filip Zylbert; czas: 136 min.; gat.: komedia ; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

„BYŁ SOBIE PIES” 2D [dubbing PL]

• 17.04-20.04 godz. 17.00 •
reż. : Lasse Hallstrom; czas: 100 min.; gat.: familijny/komedia; prod. USA, 7 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

ZAPRASZAMY DO KRZESZOWICKIEJ
BIBLIOTEKI W KWIETNIU:
20 kwietnia - godz. 18.00
Spotkanie Klubu Filmowego
Projekcja filmu „Syberiada polska”
22 kwietnia - godz. 10.30
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych
Projekcja filmu „Pinokio”
26 kwietnia - godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Dyskusja wokół książki „W Lesie Wiedeńskim
wciąż szumią drzewa” E. Asbrink.
Książka wzbudziła skandal na długo przed premierą…
28 kwietnia
Dzień z pisarką Moniką Sawicką
- spotkanie edukacyjno-poznawcze
- warsztaty plastyczno-literackie Moja Książka
Marzeń- spotkanie autorskie dla młodzieży

„MILCZENIE”

• 17.04-20.04 godz. 19.15 •
reż. : Martin Scorsese, czas: 161 min., gat.: dramat historyczny
prod. Japonia/Meksyk/USA/Tajwan, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„SZYBCY I WŚCIEKLI 8” PREMIERA

• 21.04 godz. 21.15, 23.45 • 22.04 godz. 14.45, 17.30, 20.15 • 23.04 godz. 20.45 •
• 24.04-27.04 godz. 15.00, 17.40, 20.20 • 28.04 kino nieczynne - spektakl „Mężczyzna idealny” •
• 29.04-30.04 godz. 14.15, 17.15, 20.00 • 1.05 seanse 15.15, 17.50, 20.30 •
• 2.05-4.05 godz. 14.30, 17.15, 20.00 • 5.05-7.04 godz. 14.30, 20.00 • 8.05-11.05 godz. 20.00 •
reż. : F. Gary Gray;czas: 136 min.; gat.: akcja; prod. Francja/Japonia/Kanada/USA/Samoa, 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)

„W OGRODZIE ARTYSTY MALARZA. AMERYKAŃSKI IMPRESJONIZM” [napisy PL]

• 1.05 godz. 13.15 •
czas: 90 min., gat.: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
Dystrybucja: Cikánek management s.r.o. [kopia cyfrowa 2D]
„W ogrodzie artysty malarza. Amerykański impresjonizm” z Florence Griswold Museum w Old Lyme
(Connecticut) [cykl: „Wystawa Na Ekranie”].

„AMAZONIA. PRZYGODY MAŁPKI SAI” [pokaz w sali konferencyjnej MOKSiR]

• 1.05 godz. 15.00 •
reż. : Thierry Ragobert; czas: 83 min.; gat.: przygodowy/familijny; prod. Brazylia/Francja, b/o
Cena biletu: 5 zł ; Bilety do kupienia od 10 kwietnia w Informacji MOKSiR.
Miejsce projekcji: sala konferencyjna MOKSiR. Seans w ramach „majówki”.

ZABIERZÓW
ZABIERZOWSKIE BAJKOGRANIE

Zachęcamy przedszkola oraz oddziały przedszkolne do
wzięcia udziału w VII Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”, który odbędzie się 12 maja w SCKiPGZ. Celem konkursu jest rozwijanie
zdolności aktorskich u dzieci, ich wyobraźni i kreatywności.
Przedsięwzięcie niesie ze sobą nie tylko funkcję ludyczną
lecz również edukacyjną. Podczas przygotowywania widowiska teatralnego przedszkolaki poznają tajniki sztuki
aktorskiej, nauczą się wyrażać emocje gestem, słowem i
ruchem. Ważny element wychowawczy będzie stanowić
praca w grupie, która posiada określony cel jakim jest
wspólny występ. Doprowadzi to do zacieśnienia więzi
między dziećmi.
Przegląd adresowany jest do najmłodszych mieszkańców
gminy Zabierzów w wieku 4-7 lat. Zasady udziału w konkursie, oraz karta zgłoszenia dostępne do pobrania poniżej
oraz w Sekretariacie SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2. Serdecznie
zapraszamy!!

Informacje, Reklamy

małopolski
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PODARUJ
1%
MAĆKOWI
1% PODATKU
FUNDACJA VOTUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
SIEDZIBA FUNDACJI
ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław
KRS: 0000272272
BANK: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
z dopiskiem: Maciej Koziatek

PRZEDSTAWIMY WYJĄTKOWO SMUTNĄ I WZRUSZAJĄCĄ HISTORIĘ DWÓCH PSIAKÓW...
MAMY NADZIEJĘ, ŻE W TE ŚWIĘTA WIELKANOCNE LOS UŚMIECHNIE SIĘ DO NICH
WŁAŚNIE DZIĘKI PAŃSTWU...

www.stomatolog-krzeszowice.pl

Sonia i Maciek, mama i syn, to psy bezdomnych ludzi z Krakowa, teraz już też bezdomne... Ludzie,
którzy sami nie mieli domu, dawali „dom” psom, bo dom dla psa to przecież nie tylko budynek
i dach nad głową, a przede wszystkim bycie przy troskliwym człowieku... Obojętnie czy to jest ulica,
czy ogródki działkowe...Pieski były kochane, zadbane, nauczone miłości i zaufania do człowieka...
Wszystko zniknęło...Psy zostały same. Pan nie żyje, Pani trafiła do szpitala. Teraz Fundacja Człowiek dla Zwierząt dała im tymczasowy ‚’dom’’ i wszyscy mieliśmy nadzieję, że krótkoterminowy,
że szybko znajdziemy ten prawdziwy, bezpieczny i już na zawsze... Ale pieski wciąż czekają...
Są tak dobre, ufne, pokorne i wpatrzone tymi swoimi brązowymi oczami w człowieka...Bardzo nam
ich żal...Szukamy dla nich wspólnego domu, bo są tak ze sobą związane, że nawet do głowy nam
nie przyszło, by je rozdzielić. Z pewnością będą dla nowych właścicieli wielką pociechą, bo ich radość i wdzięczność jest przeogromna. Na pewno
też dla ich poprzedniej, ciężko chorej Pani, która okazała im tyle serce, będzie dużym pocieszeniem, że jej podopieczni znaleźli dom. Psiaki są
odpchlone, odrobaczone, zaszczepione na choroby zakaźne, zaczipowane, wysterylizowane. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Tel. 783 553 197, 534 884 174.

PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
MALIBU
Przyjechał kilka tygodni temu z podkrakowskiego miasteczka, gdzie koczował
na ulicy. Nie znamy jego historii, ale
wiemy, że to około 3-letni, radosny, przyjazny, serdeczny chłopak, który z radością ofiaruje swoje przywiązanie nowej
rodzinie. Malibu jest dużym psem - waży
ok. 27 kg. Został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne
i wściekliznę, zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej.

Tel.: 534 884 174.

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

tel. 519 440 519
Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

STEFEK

Całym sobą mówi: chodź do mnie,
przytul, pogłaszcz... Ale bez natarczywości, spokojnie i z klasą, bo przecież kundelki też mogą mieć klasę,
czego on właśnie jest przykładem.
Z wyglądu niepozorny, czarny, 5-letni,
ale zaskakuje inteligencją i to właśnie
ona pozwoliła mu w miarę bezpiecznie przeżyć ponad 3 miesiące na
przycmentarnym parkingu... Stefek
ma już za sobą szczepienie i kastrację.
Jedyne co pozostało to znaleźć dobry,
bezpieczny i kochający dom...
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Tel. 783 553 197.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE. Są tam:
CLIO I GOBI
Clio i Gobi to bardzo miłe,
grzeczne i przyjazne psiaki
o łagodnym usposobieniu.
Maluszki mają około 7-8 miesięcy, obecnie ważą po około 17 kg. Sięgają głową pod
kolano, większe już nie będą.
Są przeurocze i pogodne.
Mają piękną, lśniącą sierść, są
zadbane, czyściutkie. Dogadują się ze sobą, a także z innymi
psami. Pieski są bardzo zżyte
ze sobą. Uwielbiają się bawić,
turlać. Pieski potrzebują domu,
opieki i człowieka na co dzień.
Są przyjazne do ludzi, nie
wykazują żadnej agresji.

BUZIACZEK
Buziaczek ma ok. 8 miesięcy, jest
mądrym pieskiem i szybko się uczy,
jest poczciwy i przekochany. Nie ma w
nim cienia agresji, nie jest hałaśliwy ani
nadpobudliwy. Psiak ma bardzo miłe
w dotyku futerko, waży ok 11 kg, nie
urośnie już wiele. Jest miły dla innych
piesków, powinien dogadać się także
z kotem.

BAKALIA

To kochana, urocza, delikatna, mądra i bardzo
grzeczna sunia. Trafiła do nas po wypadku komunikacyjnym.
Jest bardzo niewielka, waży maks. 6 kg. Ma około
1,5 roku. Została potrącona i miała połamaną miednicę, która szczęśliwie dobrze się zrasta. Bakalia w
wyniku urazu straciła również ogonek, ale mimo
to jest prześliczną sunią. Już teraz szukamy dla
niej kochającej rodziny, bo gdzie indziej, jak nie
w domu, najszybciej wróci do formy...
Bakalia może zamieszkać z innym psiakiem.

WSZYSTKIE PIESKI Z NASZEGO SCHRONISKA MAJĄ KOMPLET SZCZEPIEŃ, SĄ ODROBACZONE, ODPCHLONE, ZACZIPOWANE I STERYLIZOWANE.
DOWIEZIEMY PSIAKI DO NOWYCH DOMÓW NA ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ (DO OKOŁO 100 KM OD KRAKOWA).
ZACHĘCAMY DO ODWIEDZIN STRONY SCHRONISKA: WWW.PSIEPOLE.WORDPRESS.COM ORAZ KONTAKTU W SPRAWIE ADOPCJI: TEL. 793 993 779

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt

a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...
A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki

Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

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

małopolski
POŻYCZKA DWUOSOBOWA

PO TAŃSZĄ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹCIE WE DWÓJKĘ
OPROCEnTOWAnIE

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70, pn.–pt.: 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13, pn.–pt.: 9.00–17.00

RRSO 9,90%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23 997,50 zł,
oprocentowanie stałe: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%), odsetki: 2465,87 zł), 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. Kalkulacja
została dokonana na 9.03.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności
pierwszej raty. O pożyczkę w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Szczegóły
oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.
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Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie:

1. ul. Sk³adowa 2
2. ul. Zab³ocie 20

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

AUTOMATYKA

Przy
zamówieniach
okien do końca
kwietnia pakiet
trzyszybowy
GRATIS

ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973

biuro@meteco.pl

www.meteco.pl

