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OSZCZĘDZAJ NA RACHUNKACH ZA PRĄD,
ZAMIEŃ SŁOŃCE W ENERGIĘ Z IKEA

•
•
•
•
•

Inwestycja w fotowoltaikę prosta i dostępna niczym produkty wyposażenia domu? Z IKEA to możliwe! Nowy program IKEA. Energia
Słoneczna dla Domu to instalacje fotowoltaiczne dopasowane do
potrzeb polskich rodzin i ich domów oraz pomoc w procesie zakupu
z pełną obsługą. Program dostępny we wszystkich sklepach IKEA już od końca kwietnia.
Polacy stają się świadomymi konsumentami. Coraz
większą wagę przykładają do tego, jak żyją i jakich wyborów dokonują, starając się zmniejszać swój wpływ
na środowisko. IKEA oferuje wiele sprytnych rozwiązań, które pomagają żyć na co dzień w sposób bardziej
przyjazny dla środowiska. Wprowadzony właśnie na
polski rynek program IKEA. Energia Słoneczna dla
Domu to przystępne cenowo rozwiązanie, dzięki któremu każdy właściciel domu może posiadać własne
źródło czystej i taniej energii na dachu. Oszczędnie
i z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058

Ciąg dalszy na str. 2

SALON MEBLOWY
1000 m ekspozycji
2

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

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

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM
Zasięg:

• 20 m • 30 m •
tel. 788 081 644

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

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523

Liszki 552

Magdalena Poprawa tel. 608 351 599
www.przystan-psychoterapia.pl
32-060 Liszki 554
dro

ga

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I

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

biuro@materialo

wka.pl
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lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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OSZCZĘDZAJ NA RACHUNKACH ZA PRĄD,
ZAMIEŃ SŁOŃCE W ENERGIĘ Z IKEA

Od lat staramy się przybliżać
naszym klientom ideę zrównoważonego życia i oszczędzania
zasobów naturalnych. Dbamy
o to, aby proekologiczne rozwiązania z oferty IKEA były
proste w obsłudze i za sprawą
niskiej ceny – dostępne dla
wielu osób. Podobne wyzwanie
postawiliśmy sobie w kwestii
fotowoltaiki. Oferta IKEA.
Energia Słoneczna dla Domu
to nieskomplikowana procedura zakupu, wsparcie na każdym
etapie procesu i duża konkurencyjność cenowa – komentuje Katarzyna Dulko-Gaszyna,
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail.

Program realizowany jest
w ścisłej współpracy z firmą
GEO Solar, partnerem IKEA
w zakresie produkcji energii
z odnawialnych źródeł. W jej
kompetencjach leży przygotowanie indywidualnej oferty
dla klienta, sprzedaż i montaż
rozwiązania, wsparcie w podłączeniu do sieci energetycznej
oraz monitoring i serwis gwarancyjny instalacji.

kryć zapotrzebowanie domu
na energię elektryczną, niezależnie od pory dnia, czy roku.
Dodatkowo przebiega bez
szkodliwych emisji i odpadów,
przy wykorzystaniu ciepła
i światła ze słońca – niewyczerpującego się źródła zielonej energii.
Czy to się opłaca ?

W Polsce mamy rocznie średnio 1600 godzin słonecznych,
z których bez przeszkód można czerpać energię. Ponadto
rosnąca popularność fotowoltaiki na świecie sprawiła, że
ceny tej technologii znacząco
Co to jest?
spadły, dzięki czemu jest to
Instalacja fotowoltaiczna to rozwiązanie, na które może
system, który zamienia ener- sobie pozwolić znacznie więcej
gię słoneczną na elektryczną. osób niż np. 5 lat temu. DoSkłada się z pięciu elementów: datkowo dzięki specjalnemu
paneli, falownika, konstruk- grantowi na zrównoważone
cji montażowej, zabezpieczeń życie w domu od IKEA i GEO
i okablowania. Proces produk- Solar, wszyscy klienci IKEA
cji energii przez profesjonalnie Family mogą obniżyć koszt
zamontowaną instalację jest inwestycji dokonanej do końca
bezpieczny, ekologiczny i wy- 2017 roku o 15%.
dajny – pozwala w pełni po-

Jak zacząć?

Szacunkowe koszty i korzyści
można obliczyć, nie wychodząc
z domu, za pomocą kalkulatora
oszczędności dostępnego pod
adresem: IKEA.pl/energia lub
kontaktu telefonicznego z Domolinią. Niezbędne informacje
można uzyskać także w Strefach Energii dla Domu, które
pojawiły się w sklepach IKEA
w całej Polsce.

W kolejnych krokach inicjatywę przejmuje partner IKEA
– polska spółka GEO Solar,
który przygotowuje szczegółową ofertę, przeprowadza audyt
oraz montaż. Firma udziela
także wsparcia przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz
monitoruje działanie instalacji.
Wszyscy zainteresowani będą
mogli skorzystać z programu
IKEA. Energia Słoneczna
dla Domu w sklepach IKEA
w Polsce od końca kwietnia.

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

biuro@roda.com.pl
www.roda.com.pl
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PÓŁPRAWDY NA ŚNIADANIE

Chaos informacyjny naszej ery to standard, do którego zdążyliśmy przywyknąć.
Ilość informacji jakimi jesteśmy bombardowani zmusza nas do decydowania co
ważne, a co nie. O ile informacje o znaczących wydarzeniach łatwo oddzielić od
doniesień o np. awarii gimbusa w zachodniopomorskiem (i konieczności przesiadki
uczniów do innego autobusu – autentyczny news radiowy), o tyle trudno oddzielić
wartościowe porady fachowców od medialnego bełkotu.
Modny temat
Ludzkie emocje, psychologiczne aspekty życia, związku, wychowywanie dzieci to obecnie
modne tematy chętnie poruszane
w telewizji śniadaniowej, przekazywane na portalach społecznościowych. Właściwie każdy może
dziś napisać artykuł, umieścić
w internecie i dbać o jego popularność. Tzw. blogi parentingowe
i lifestylowe to zbiór własnych
doświadczeń i przemyśleń blogera, często niepopartych wiedzą
ani doświadczeniem życia innego
niż własne. Za to ich ton często jest kategoryczny. Nagłówki
w stylu „5 błędów, których nie
możesz popełniać” czy „Najgorsza rzecz jaką robisz swojemu
dziecku” atakują i wzbudzają
poczucie winy. Telewizja śniadaniowa często w charakterze

ekspertów zaprasza osoby znane,
które dzielą się prywatnym doświadczeniem (a to nie różni się
wiele od prywatnych doświadczeń każdego z nas). Obecność
znanej osoby i jej zwierzenia są
atrakcyjne dla odbiorcy, ale czy
stanowią rzetelną poradę?

liwych zdarzeń i ich interpretacji.
Podążanie za treścią opartą na
takiej podstawie musi prowadzić
do wzajemnie wykluczających się
rozwiązań i informacji. Sprawy
omawiane są w sposób uproszczony i powierzchowny, ale próba
ich przeniesienia na własne życie
może być przez to niewiarygodSprzeczne informacje
Rozwiązywanie
problemów nie skomplikowana.Łatwo wtedy
na poziomie „u mnie działa, to o poczucie niższości – wygląda
u ciebie też będzie” nie różni się na to, że ktoś sobie tak świetnie
niczym od przyjacielskiej poga- poradził z czymś, co nam sprawia
wędki. Ubrane jednak w formę trudność.
artykułu czy spotkania „w teleRecepta
wizji” sprawia wrażenie profe- Opisywane zwierzenia mają
sjonalności. Ponieważ indywi- pewną wartość, o ile traktujemy
dualne doświadczenie każdego je jako doświadczenie prywatne.
jest inne, a rozumienie tego do- Warto bardziej wierzyć swoim
świadczenia w ogóle unikalne, emocjom niż interpretacji kogoś,
każdy przekaz zawiera własną, kto przeżywał je inaczej, a w raosobistą prawdę autora. A to daje zie poważnych wątpliwości skonnieskończoną wprost ilość moż- sultować u specjalisty.

Gabinet Pomocy
Psychologicznej
Emilia Owoc
Psycholog, Psychoterapeuta,
Seksuolog, Logopeda, Pedagog
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice
tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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ZATRUDNIĘ:
• kierowcę z kategorią C+E na zestaw ciągnik
plus naczepa wanna lub niskopodwoziowa - kraj
• mechanika do serwisu pojazdów ciężarowych

Kontakt: 603 929 645 lub 601 434 495
Magdalena Niedźwiedzka :
Maria Skłodowska-Curie

Wojciech Sumliński :
Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera

Maria Skłodowska-Curie jakiej nie znacie. Magdalena Niedźwiedzka tchnęła życie w koturnowy
zwykle obraz nieprzeciętnej Polki, której zdarzało
się iść za głosem serca wbrew konwenansom.
Akcja powieści obejmuje lata 1911–1913; wcześniejsze losy wielkiej uczonej poznajemy z retrospekcji.

Prawdziwa, a znana tylko nielicznym, historia życia i śmierci Andrzeja Leppera, to zapis nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń. To historia,
która odsłania niebezpieczne związki Andrzeja
Leppera ze światem polskich, rosyjskich i ukraińskich służb specjalnych, a zarazem odsłania
opatrzoną tajemnicą i klauzulą najwyższej tajności prawdę o jego śmierci. Prawdę – której niektórzy próbowali się domyślać, ale której nie odsłonił
nikt. Aż do tego momentu…

Lisa Hagensen : A jej oczy były niebieskie

Anna Malinowska : Brunatna kołysanka :
historie uprowadzonych dzieci

Gdzie rodzi się prawdziwe zło? Rok 2011, koszmarne lato. Raili Rydell, nieporadna życiowo bibliotekarka, z utęsknieniem wyczekuje sześciu
spokojnych tygodni, które ma spędzić w głuszy,
w domku nad jeziorem w Lövaren. Na miejscu
okazuje się jednak, że w okolicy dzieją się dziwne
rzeczy.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

Niemiecki

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

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

Zadzwoń: 508 164 669
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

Książeczki, które pomogą oswoić dziecięce strachy. Nasze Przedszkole to seria ilustrowanych
książeczek edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Poznajemy małych bohaterów, którzy odznaczają się pewnymi „brzydkimi” cechami: niejadka, grymaśnicę, uparciucha i innych. Książeczki
pokażą dzieciom, że można zmienić złe nawyki i
oswoić dziecięce strachy. Uczą, jak radzić sobie
z małymi-dużymi dziecięcymi problemami.

„Język się plącze...”

2,5 m - 6700 zł

Angielski

Iwona Brylińska : Piotrek umie się dzielić

Rebecca Griffiths : Granice zła
Sarah D’Villez jako nastolatka została uprowadzona, lecz udało się jej uciec od porywacza, który więził ją przez jedenaście dni. Wokół zdarzenia
zrobiło się głośno, twarz Sarah pojawiała się w
telewizji i na pierwszych stronach gazet. Dziś,
po siedemnastu latach, nadchodzi wiadomość o
zwolnieniu z więzienia sprawcy porwania.

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

„Pax” to wzruszająca i ponadczasowa opowieść
o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu), o
stracie i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz
wojnie. Dynamiczna akcja, głębokie emocje i uniwersalne tematy czynią z tej książki nowoczesną
klasykę na miarę Małego Księcia.

Kiedy wszystko wali się na głowę, można zrobić
tylko jedno – wziąć sprawy w swoje ręce! Emilia Przecinek – ma trzydzieści dziewięć lat, sto
pięćdziesiąt sześć i pół centymetra wzrostu oraz
prawie dziesięć kilogramów nadwagi. Jest znaną
autorką powieści romantycznych, a także matką
dwojga nastoletnich dzieci i przykładną małżonką Cezarego, który postanawia zostać szczęśliwym mężem innej kobiety...

tel. 662 660 373

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

Sara Pennypacker, Jon Klassen : Pax

Olga Rudnicka : Granat poproszę

• SPRZEDAŻ • SKUP •

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

Wstrząsająca opowieść o polskich dzieciach, porwanych przez nazistów i zniemczanych, w założonych przez Himmlera ośrodkach Lebensbornu.
Po latach ofiary tamtych zdarzeń opowiadają autorce swoje zdumiewające, dramatyczne i pełne
zaskakujących konsekwencji historie…

Polski

redaguje Karolina Płaszczak
English

Podczas gdy wiośnie wcale się do nas nie While spring is taking its time to come we
śpieszy, musimy rozgrzewać się na inne need to warm up by other means – like
sposoby. Przykładowo – tą starą, piękną the good old song by Frank Sinatra:
piosenką Franka Sinatry:
Fly me to the moon
Lećmy razem wysoko
Let me play among the stars
tam gdzie księżyc i gwiazdy
Let me see what spring is like
Niech zobaczę jak wyglada wiosna
On Jupiter and Mars
na Jowiszu albo na Marsie
It must be a bit warmer!
Musi być chyba trochę cieplej!

Deutsch

Während alle auf den Frühling warten,
der gar nicht kommen will, müssen wir
uns anders aufwärmen, beispielsweise mit
dem guten alten Song von Frank Sinatra
Flieg mit mir zum Mond
Und lass mich zwischen den Sternen spielen
Lass mich sehen wie der Frühling ist
Auf dem Jupiter und Mars
Es muss doch ein bisschen wärmer sein!

CZY PSYCHOTERAPIA MUSI BOLEĆ?

Osoby zgłaszające się do psychoterapeuty kierują się różnymi motywami. Najczęściej jest to jakiś dyskomfort odczuwany w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy to niepowodzenia w pracy, czy trudności w bliskich relacjach, ewentualnie
sytuacja kryzysowa. Bywa również tak, że do terapeuty przychodzą pary, małżonkowie, a nawet całe rodziny. Zdarza
się także, że ludzie leczą się z powodu jakiejś dolegliwości, choroby, leczenie nie przynosi poprawy i w efekcie lekarz
sugeruje, że może warto skorzystać z pomocy psychologicznej lub terapeutycznej.
Podczas pierwszych spotkań nazywanych najczęściej konsultacjami psychoterapeuta rozmawia
z klientem i próbują zrozumieć,
jaka jest motywacja do podjęcia psychoterapii, czy terapia ma
szanse na powodzenie, czy osoba
jest w stanie i ma predyspozycje
do podjęcia terapii. I choć psychoterapia zaczyna być czymś modnym, nie każdy chce i nie każdy
ma możliwości osobowościowe,
by ją podjąć. Bywa również tak,
że wystarczy odbyć kilka spotkań i już odczuwana jest zmiana
w komforcie życia. Trochę inaczej
wygląda sytuacja w przypadku
pracy z parą lub rodziną. Wówczas
minimum dwie osoby muszą mieć

zgodę i chęć na podjęcie terapii.
Znacznie upraszczając, w terapii
małżeńskiej i rodzinnej pracy podlega relacja między osobami, to, co
dzieje się między nimi. W efekcie przywrócona zostaje bliskość
w związku, polepszeniu ulega komunikacja. W psychoterapii indywidualnej skupiamy się na tym, co
dzieje się wewnątrz człowieka, by
człowiek mógł zrozumieć motywy swojego postępowania, poczuł
się lepiej sam ze sobą i odczuł poprawę komfortu życia. W wyniku
czego następuje też pozytywna
zmiana w kontaktach z innymi.
Próbując odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule: czy psychoterapia musi boleć, najlepiej jest

powiedzieć wprost: tak! Osoby
decydujące się na terapię muszą
być przygotowane, że jest to ciężka
praca. Z tego też powodu bardzo
wiele osób, pomimo że dostrzega
ogromną potrzebę takiej pomocy, podświadomie boi się terapii
i zmian, które ona za sobą pociąga.
Praca terapeutyczna wymaga zgody na to, że poruszone będą tematy
bardzo intymne, osobiste, czasami
wstydliwe, albo takie, od których
chcemy uciec. Burzone są również takie mechanizmy obronne,
które karzą nam funkcjonować na
poziomie nie dającym satysfakcji
z życia, a powoli budowane takie,
które dają z niego zadowolenie.
Na ogół jest to proces bardzo po-

wolny i pociągający za sobą wiele
zmian. A przecież zmian się boi
każdy z nas. Jednak może warto,
w sytuacji trudnej życiowo, kiedy
czujemy, że potrzebujemy pomocy
z zewnątrz, że nie działają stosowne już kiedyś przez nas metody,
zaufać psychoterapeucie i dać sobie
szansę na lepsze życie? Nawet jeśli
po drodze czeka nas rewolucja...
vv Magdalena Poprawa
psychoterapeuta
tel. 608 38 15 99,
e-mail:
magdalena_poprawa@wp.pl

Ps. W następnym numerze kilka
słów o konfliktach małżeńskich.
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SZCZUPŁA BEZ CELLULITU
I ROZSTĘPÓW – KARBOKSYTERAPIA!
Rozstępy, cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej jest niedopuszczalny. Współczesność wymusza na nas
dbanie o siebie, swój wygląd, o to co najbardziej nasze - ciało. Nieakceptowalny jest cellulit, rozstępy,
podwójny podbródek, czy za duży brzuszek, ponieważ są metody, aby się ich pozbyć - karboksyterapia!

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

Na czym polega zabieg karboksyterapii?
Zabieg karboksyterapii polega na śródskórnej lub
podskórnej iniekcji dwutlenkiem węgla (CO2) za pomocą urządzenia JULIE CARBOXYTERAPY. Kosmetolog
precyzyjnie podaje kontrolowaane dawki gazu w oparciu
o stan zdrowia pacjenta i procedury zabiegowe. Podanie CO2,
za pomocą urządzenia jest interpretowane przez organizm jako
niedotlenienie, co powoduje określoną pozytywną odpowiedź
immunologiczną organizmu.
Odpowiedź organizmu na infuzję CO2
w miejscu poddanym leczeniu
• Zwiększenie przepływu krwi
• Zwiększenie tlenu i składników odżywczych
• Poprawa mikrokrążenia
• Odnowa komórkowa
• Aktywacja procesów dotlenienia tkanek
• Zwiększenie naturalnych czynników wzrostu, m.in.VEGF
– czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego
Neutralny dwutlenek węgla (CO2)
Dwutlenek węgla (CO2) nie ma szkodliwego działania na ludzki organizm,
jest produkowany przez nasze komórki w wyniku spalania oraz jest wydalany w całości przez nasze płuca w sposób naturalny, czyli jest neutralnym
czynnikiem terapeutycznym dla ludzkiego organizmu.

Ceny zabiegów
już od 100 zł!
www.instytutelf.pl

W WYNIKU WSTRZYKNIĘCIA GAZU DOCHODZI
DO UWOLNIENIA KASKADY REAKCJI
• Pierwszy etap: to natychmiastowe rozszerzenie naczyń
krwionośnych i wzrost przepływu krwi (na skórze pojawia się
rumień otaczający miejsca wkłucia)
• Drugi etap: szybkie uwalnianie atomów tlenu z hemoglobiny
do miejsca o zwiększonym stężeniu dwutlenku węgla
•
Trzeci etap: przyłączenie dwutlenku węgla do hemoglobiny
Kosmetyczne wskazania do zabiegu karboksyterapii
• Cienie, worki pod oczami
• Osłabiona cebulka włosów
• Zmarszczki
• Biorewitalizacja

•
•
•
•
•

Wiotkość skóry
Blizny
Rozstępy
Cellulit
Zlokalizowana tkanka tłuszczowa

Medyczne wskazania do zabiegu
karboksyterapii
• Łysienie androgenowe
• Łysienie plackowate
• Zastoje limfatyczne
• Otyłość
• Owrzodzenie cukrzycowe
• Syndrom RAYNAUDA
• Łuszczyca skóry głowy i ciała
• Zaburzenia krążenia
• Kurcze kończyn
• Przewlekła niewydolność żylna
• Owrzodzenia żylakowe
• Trudno gojące się rany
Częstotliwość zabiegów karboksyterapii
Częstotliwość zabiegów z wykorzystaniem
urządzenia JULIE CARBOXYTERAPY uzależniona jest od obszaru leczenia, kondycji
skóry i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując
zabieg karboksyterapii w regularnych odstępach czasu (serii). Czas zabiegu wynosi
od 15-45 minut.
Szczupła sylwetka gładkie ciało bez cellulitu i rozstępów to nie tylko kwestia zdrowia, ale wymóg obecnych
czasów. Kobiety i mężczyźni poszukują i korzystają z dobrodziejstw
współczesnej technologii i możliwości jakie niosą ze sobą. Szanse
pozbycia się szybko i skutecznie tkanki tłuszczowej, cellulitu i rozstępów daje karboksyterapia, dlatego Instytut Urody Elf proponuje
tą usługę na najbardziej doskonałym urządzeniu, które otrzymało
już złote medale 2017 za najlepsze urządzenie na świecie do
karboksyterapii!!

Zapraszamy uprzejmie na zabiegi :)

OGRODZENIA

skład fabryczny

...tutaj

mieścimy się

Kryspinów

Liszki
Kas

zów

tel. 668 501 723

ów

ich

ern

Cz

Liszki 523
tel. (12) 378 40 90, 668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl

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

40 SOF IKEA DLA LOKALNYCH INSTYTUCJI

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!

Do małopolskich fundacji i jednostek pomocy społecznej trafiło 40
sof, podarowanych przez IKEA Kraków. Przekazane sofy to nie tylko
wygodne i funkcjonalne meble. Mają one przypominać o spędzaniu
czasu razem, wspólnej rozrywce i integracji społecznej.
40 sof wraz z podnóżkami trafiło
do lokalnych instytucji i fundacji,
m.in. dziennych i całodobowych
placówek Stowarzyszenia SIEMACHA, Domów Pomocy Społecznej
i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Fundacji „Głos Serca”
czy ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych Fundacji „Mimo
Wszystko” i Fundacji im. Brata
Alberta.

- Przyjazne i wysokiej jakości
przestrzenie SIEMACHY są formą okazywania szacunku naszym
podopiecznym. Marzenia i aspiracje, zmysł estetyczny i wyczucie
„smaku” młodych ludzi rodzą się
dzięki obcowaniu z tym, co uporządkowane, atrakcyjne i piękne,
a bez wątpienia sofy, które otrzymaliśmy od IKEA zasługują na
takie miano – mówi Anna Litwora, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia SIEMACHA.
Nowe, praktyczne meble znalazły
miejsce w pokojach dziennych,
salonach oraz salach zabaw. Teraz
będzie o wiele łatwiej wspólnie
usiąść i spędzić czas na rozmowach,
graniu czy spotkaniach z bliskimi.
Każda z podarowanych sof ma 2,7
metra szerokości, może wiec zmieścić się na nich jednocześnie blisko
150 osób.
- Wszystkie instytucje, do których
trafiły nasze sofy, udowadniają, że
w dzisiejszym zabieganym świecie
warto znaleźć czas, aby spędzić go

z drugą osobą. Mamy nadzieję, że
nasze sofy przyczynią się do zawiązania wielu nowych przyjaźni oraz
pomogą w jeszcze lepszej integracji lokalnej społeczności - dodaje
Anna Rusinek, Koordynator ds.

Zrównoważonego Rozwoju w sklepie IKEA Kraków.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy,
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

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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CHROŃMY BIORÓŻNORODNOŚĆ

23 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Ziemi pod
hasłem „Chrońmy bioróżnorodność”. W tym wydarzeniu wzięli udział nie tylko rodzice naszych uczniów, ale również mieszkańcy
wsi Czułów i Baczyna, przyjaciele szkoły oraz rodzice dzieci, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w naszej szkole. W programie
artystycznym przygotowanym przez wszystkie grupy przedszkolne oraz uczniów klas I-VI, oprócz treści ekologicznych pojawiły się też
akcenty muzyczne, folklorystyczne, humorystyczne i sportowe. Imprezę środowiskową rozpoczęła klasa pierwsza tańcem „Krakowiak”.
Następnie przedszkolaki z grup „Antonki” i „Skrzaty” zaśpiewały piosenki, „Misie” zagrały na instrumentach muzycznych, a „Tygryski”
zaprezentowały piosenki i tańce ludowe. Wszystkie przedszkolaki dodatkowo wspólnie zaśpiewały piosenkę w języku angielskim. Klasa
trzecia zaprezentowała nowoczesny rap, a klasa druga ekologiczną piosenkę o segregowaniu odpadów.
Entuzjazm wywołało przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego
pt. „W pieprzowym królestwie”.
Równie duży aplauz wzbudził
występ klasy piątej – pokaz mody
ekologiczno-wiosennej z przymrużeniem oka oraz montaż słowno-muzyczny klasy czwartej. Swój
repertuar zaprezentował również
chór szkolny. Mogliśmy się przekonać, że szkoła dba nie tylko
o rozwój intelektualny naszych wychowanków, ale także o ich sprawność fizyczną. Uczniowie z koła
tanecznego „Fun&Jump” wykonali
dwa nowoczesne układy taneczne,
a klasa szósta zaprezentowała się
w piramidach sportowych.
Bardzo ważnym akcentem na zakończenie była prezentacja koła historycznego o Orlętach Lwowskich,

która była wprowadzeniem do aukcji
prac plastycznych naszych uczniów.
Dochód tej licytacji przeznaczony
zostanie na budowę pomnika Orląt
Lwowskich w Krakowie.
Po zakończeniu programu artystycznego można było miło spędzić czas w kawiarence przy kawie
i cieście, obejrzeć wystawę edukacyjną (lapbooki i OK zeszyty) lub
kupić rośliny do ogrodu. Natomiast
uczniowie koła przyrodniczego, realizując zadania projektów „Badacz
wody” i „Jedzmy odpowiedzialnie”
sprzedawali wyhodowane w szkole
sadzonki kwiatów i warzyw. Dzieci
postanowiły cały dochód ze sprzedaży roślin przeznaczyć na rzecz
szkolnego wolontariatu „Wiosenna
runda - wspieramy budowę szkoły
w Nairobii”.

Uroczystość była bardzo udana,
a program artystyczny przygotowany przez uczniów i ich opiekunów został przez wszystkich
widzów oceniony bardzo wysoko.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

piękny, zadbany, wykończony
najwyższej jakości materiałami

klimatyczny, dogodnie usytuowany

DOM W TENCZYNKU

DOM W ZABIERZOWIE

o pow. ponad 170 m kw plus osobny
garaż 45 m kw, na w pełni
zagospodarowanej 15 a działce.
CENA: 1.100 tys. PLN.
tel. 696 595 118

WARTO PRZECZYTAĆ
„KOBIETY WZDYCHAJĄ CZĘŚCIEJ”
autor: Agata Przybyłek

Powieść obyczajowa.
Jeżeli myślicie, że bycie mężatką jest
proste, to jesteście w błędzie!
Zastanawiałyście się kiedyś, jak to jest mieszkać pod jednym dachem z mężem, obłędnie
przystojnym wuefistą i byłym narzeczonym?
Zuzanna właśnie znalazła się w takiej sytuacji. Gdyby tego było mało, do Jaszczurek
przyjeżdża ekipa telewizyjna, by nakręcić
film o wypadku, który zdarzył się tuż pod jej
domem! Zuzanna niespodziewanie zostaje
gwiazdą filmową i nie jest tym zachwycona…
Kobiety wzdychają częściej to zwariowana i barwna opowieść o tym, że bycie kurą domową niekoniecznie polega
na gotowaniu obiadów, sprzątaniu i robieniu prania.

„KARUZELA”

autor: Agnieszka Lis

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok!
vv K. Kruszewska, A. Dymek
www.liszki.pl

o pow. 190 m kw z garażem,
na działce 7,8 a.
CENA: 899 tys. PLN, do negocjacji.
tel. 696 595 118

Powieść obyczajowa.
Że cię nie opuszczę aż do śmierci…
Renata żyje w nieustannym biegu. Trudno jej
znaleźć choćby krótką chwilę tylko dla siebie. Cały dom jest na jej głowie, co przy trójce małych dzieci i ciągle nieobecnym mężu
nie jest łatwe. Poza tym, od pewnego czasu
kobieta boryka się z różnymi dolegliwościami. Najlżejszy dotyk sprawia, że na jej ciele
pojawiają się sińce. Diagnoza lekarska jest
jednoznaczna – Renata choruje na białaczkę.
Ta wiadomość zupełnie przewraca do góry
nogami życie jej i oraz całej rodziny.
Karuzela, to niezwykła opowieść o walce z okrutną chorobą. Pełna
ciepła i subtelnego humoru. To nie tylko historia Renaty, ale także
całej jej rodziny, która w obliczu tragedii jednoczy się na nowo. Są bowiem sytuacje, w których człowiek nie może być sam.
Zwłaszcza, gdy każda chwila jest walką o powrót do
normalności, o jeszcze jeden mały krok.

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
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KĄCIK KULINARNY

GRILLOWANE RZODKIEWKI NA OSTRO –
PRZEPIS NA GRILLA

Grillowane rzodkiewki na ostro – przepis na grilla, pyszny pomysł
na nowe danie. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona smakiem rzodkiewek po ugrillowaniu. Rzodkiewki tracą ostrość, ale na
całe szczęście fajnie je przyprawiłam przed i były znakomite.
Grillowane rzodkiewki na ostro
•
•
•
•
•
•
•
•

20 rzodkiewek
4 ząbki czosnku
pół łyżeczki pieprzu
3 łyżki musztardy francuskiej
1 łyżka miodu
3 łyżki oleju rzepakowego
1 łyżka ciepłej wody
1 ostra papryczka chili (u mnie suszona
bardzo ostra)
• rozmaryn
Rzodkiewkom urywamy zielone liście, odkrawamy
ogonki i wkładamy do miski. W słoiku mieszamy
musztardę z czosnkiem i papryczką (pokruszoną)
oraz pieprzem, dodajemy miód i olej, mieszamy dodając łyżkę bardzo ciepłej wody. Zakręcamy słoik i
mocno nim potrząsamy, mieszając całość.
Gdy wszystkie składniki w słoiku się połączą, zalewamy nimi nasze rzodkiewki i odstawiamy na pół
godziny minimum.
Ja swoje rzodkiewki robiłam na grillu gazowym, na
kamieniu do pizzy – ułożyłam je na środku i co jakąś chwilę przewracałam, uważając, żeby mi się na
boki za bardzo nie rozsypały:)
Piekłam je tak około 20 minut, aż się lekko skarmelizowały i zmieniły kolor, a wtedy posypałam je
świeżo mielonym pieprzem.

Podałam je w towarzystwie steka, szparagów i karczochów.
Były pyszne :)

vv Ulla Pałka

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

Zapraszamy na spektakl teatralny „Sienkiewicz razy cztery”
przygotowany przez Liceum Ogólnokształcące KSW
oraz Zespół Szkół w Libiążu.
Pierwszy występ 22.05 o godz. 17.30.
Drugi dla szkół 24.05 godz. 12.00. Dom Kultury “Sokół” w Trzebini.
Wstęp wolny!

ZAMEK TENCZYN W RUDNIE - OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2017

Po zimowej przerwie, 29 kwietnia 2017 ponownie udostępniono dla zwiedzających trasę turystyczną Zamek Tenczyn w Rudnie. Niezbyt
sprzyjająca pogoda nie zniechęciła turystów, którzy podczas długiego majowego weekendu licznie przybywali na Zamek - w ciągu pięciu
dni około 2 tysięcy osób zwiedziło zabytkowe ruiny.
Po trasie zamku oprowadzali przewodnicy ze Stowarzyszenia
dla Szkoły w Tenczynku oraz ze Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn, którzy opowiadali o bogatej historii Tenczyna oraz jego
rekonstrukcji. Na zwiedzających czekały także liczne atrakcje
przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne (m.in. Dragonów
Pana Zebrzydowskiego Starosty Lanckorońskiego) stacjonujące podczas weekendu na zamku. Turyści mogli zobaczyć
obóz szlachecki wraz z pocztami husarskimi, poznać tajniki
szermierki bojowej oraz pojedynkowej szablą polską, zobaczyć (i usłyszeć!) strzelanie z muszkietów oraz artylerii XVII
wiecznej. Wszystkie te atrakcje pozwalały jeszcze lepiej poczuć klimat tego niezwykłego miejsca.
W sezonie turystycznym 2017 trasa zwiedzania została rozszerzona - odwiedzający mogą podziwiać i zwiedzać odnowiony
Barbakan, a także, jak w ubiegłym wejść na Basztę Nawojową,
z okien której rozpościerają się malownicze widoki na inne części zamku i całą okolicę.

fot. Piotr Bulicz

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, które jest operatorem trasy turystycznej Zamek Tenczyn w Rudnie serdecznie
zaprasza do zwiedzania Zamku w soboty, niedziele i święta
w godz. 10.00 - 18.00. Informacje o wydarzeniach i zwiedzaniu dostępne są na www.ckiskrzeszowice.pl. Zamek pozostanie
otwarty dla zwiedzających do końca października.

ZAMEK TENCZYN W RUDNIE

Godziny zwiedzania:
sobota i niedziela oraz święta od 10.00 do 18.00

Ceny biletów wstępu:
• 7 zł - normalny
• 4 zł - ulgowy (dla uczniów, studentów i emerytów po okazaniu
legitymacji)
• 18 zł - bilet rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym)
Dzieci do lat 5. - wstęp bezpłatny.

Karta Dużej Rodziny – zniżka 20%

W CENIE BILETU WSTĘPU
– OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Oprowadzanie – o każdej pełnej godzinie, zbiórka przy kasie.
Ostatnie oprowadzanie – godz. 17.00.

Bilety można nabyć wyłącznie w kasie na terenie zamku za gotówkę do godziny 17.30.
Informacje:
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
tel. 571 401 012 (pn-pt. 9.00 - 16.00),
e-mail: zamek@ckiskrzeszowice.pl

Zamek Tenczyn w Rudnie jest udostępniany zwiedzającym dzięki zgodzie Spadkobierców Adama hr. Potockiego, Rodzinom Potockich z linii
Krzeszowickiej i Bnińskich.
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STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW

OCHRONA SKÓRY LATEM!!!
Latem dni są dłuższe, wyjeżdżamy
i coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, a promieniowanie UV
osiąga swój najwyższy poziom. Dobra
wiadomość jest taka, że poziom melaniny w skórze zwiększył się już znacząco
od wiosny i zapewnia skórze ochronę
od środka. Jednak wciąż ochrona przeciwsłoneczna jest konieczna, aby chronić skórę przed starzeniem i uszkodzeniami, które mogą prowadzić do
powstawania przebarwień, zmarszczek, a nawet raka skóry.
Polecam wodoodporne kremy z filtrem SPF 30 lub wyższym podczas pływania i opalania. Produkty ORIFLAME z serii SUN ZONE lub ochronny krem na
dzień NovAge Day Shield SPF 50. Na usta odmładzający balsam do ust Giordani Gold SPF 12. Pamiętajmy też o okularach przeciwsłonecznych, aby chronić powieki i delikatną skórę wokół oczu. Nie przesadzajmy jednak z opalenizną. Zmiana koloru skóry to jej odpowiedź na szkodliwe promieniowanie
słoneczne. Po opalaniu zastosujmy balsamy nawilżające lub kojące.

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 •

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

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

UWAGA!!! Zmiana adresu BIURA REGIONALNEGO w Olkuszu!!!
Nowy adres: ul. K. K. Wielkiego 57

(koło kościoła)

Poniedziałek 15 – 18 • Środa 12 - 18 (dostawa kosmetyków) • Piątek 12 – 18
00

00

00

00

00

00

12 36 18 01
 883 346 606
(

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.

www.stomatologia.ubf.pl

Przewlekła niewydolność nerek
Przewlekła niewydolność nerek jest podstępną chorobą, w której dochodzi do
silnego zatrucia produktami przemiany materii, co nieuchronnie prowadzi do
śmierci zwierzęcia.
Na przewlekłą niewydolność
nerek cierpią przeważnie
starsze koty, powyżej 8-ego
roku
życia.
Szczególnie
predysponowane do tej choroby są m.in. persy i main coon’y
Choroba trwa z reguły kilka lat. Jej początkowa faza
trwa miesiące lub nawet lata
jest bardzo długo utajona.
Pierwsze objawy wskazujące,
że z kotem dzieje się coś złego
pojawiają się dopiero wtedy, gdy nieodwracalnie uszkodzonych jest znaczna część
nefronów (około 75%!). Kiedy właściciel zauważa pierwsze symptomy choroba
zwykle postępuje bardzo szybko.
Przewlekła niewydolność nerek bardzo długo może o sobie nie dawać znać, tym
bardziej, jeżeli nie wykonuje się kotu żadnych badań profilaktycznych krwi.
Toksyczne substancje niszczą organizm wywołując coraz więcej niepokojących
objawów. Wcześnie wykryta niewydolność nerek daje szansę na znacznie dłuższe
życie zwierzęcia, więc jeżeli Twój kot:
• Ma matowe futerko,
• Jest osowiały i zmienił swoje nawyki,
• Stracił apetyt i chudnie,
• Ma nieprzyjemny zapach z pyszczka,
• Pije dużo wody i częściej zagląda do kuwety,
• Ma biegunkę lub wymiotuje
Koniecznie skonsultuj się z Lekarzem Weterynarii. Zaleca się wykonanie badania krwi wszystkim kotom powyżej ósmego roku życia, nawet jeśli nie wykazują
jeszcze objawów. Pamiętaj, że choroba wcześnie wykryta daje szanse na znacznie dłuższe i bardziej komfortowe życie Twojego kota!

Gabinet weterynaryjny MELWET
ul. Zakręt 3, Kraków – Bielany

godz. otwarcia: pn. – pt. 1000 - 2000 sob. 900 – 1600

Diagnostyka RTG
USG
badania laboratoryjne
chirurgia miękka
onkologia
dermatologia

tel. 884 865 978
www.melwet.pl
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

LEGENDA O TATARACH Z ZALASU - CZĘŚĆ 1

Ta lekcja miała być nieco inna niż zwykle: pani Agata zaprosiła jednego ze
swych dawnych uczniów, obecnie pracownika biblioteki w Krakowie, aby
opowiedział dzieciom o ciekawych i mało znanych wydarzeniach z historii
Tenczynka i okolicy. Konrad rzeczywiście pasjonował się historią. Ale od
pierwszej chwili okazało się, że i dzieci posiadają już niemałą wiedzę.
— Czy wiecie, jak w historii naszych stron zapisali się Tatarzy?
Jeśli Konrad spodziewał się usłyszeć w odpowiedzi stereotypowe wzmianki
o najazdach tatarskich w XIII wieku, o trębaczu z wieży Mariackiej i o Lajkoniku, to musiał być zaskoczony lasem rąk podniesionych do góry i wrzawą,
jaka zapanowała w klasie:
— Tatarzy mieszkali we Frywałdzie!
— I w Zalasie!
— Nie, co ty opowiadasz! Oni przecież mieszkają w Tataruchach!
— Oni lepili garnki!…
To ostatnie stwierdzenie wywołało ogólną wesołość. Okazało się, że większość dzieci posiada już całkiem niezłą wiedzę historyczną… Pozostało już
tylko uporządkować ją i uzupełnić kilkoma szczegółami.
— A kto z was wie, skąd wzięli się tatarscy osadnicy w tych stronach?
— To byli jeńcy… — zaryzykował odpowiedź Kacperek.
— Tak, rzeczywiście — potwierdził Konrad. — Jak zapewne dobrze wiecie,
pod koniec czternastego wieku młoda Jadwiga, królowa Polski, wyszła za
mąż za litewskiego wielkiego księcia Jagiełłę, który przyjął chrześcijaństwo
w obrządku katolickim i otrzymał nowe imię — Władysław. Polska i Wielkie
Księstwo Litewskie połączyły się. Namiestnikiem Wielkiego Księstwa został
Witold, bratanek Jagiełły. W pierwszych latach swojego panowania Władysław Jagiełło starał się unikać prowadzenia wojen, natomiast Witold ciągle wojował na przemian z Krzyżakami i na wschodzie z Timurem, chanem Złotej
Ordy tatarskiej. Część wodzów Złotej Ordy przeszła nawet na stronę Witolda
i osiedliła się na terenie Wielkiego Księstwa, było też rzeczywiście dużo jeńców wojennych… Wiadomo, że w roku 1397 Witold odesłał swojemu stryjowi
Jagielle w podarunku grupę tatarskich jeńców. Nie wiadomo ilu ich było, ale
na pewno co najmniej stu; w końcu był to dar wielkiego księcia litewskiego dla
polskiego króla, więc musiał być okazały! Jedyne co Tatarzy umieli doskonale,
to wojować. Witold myślał zapewne, że Jagiełło uczyni z nich swoją wierną
gwardię przyboczną — ale przecież nie przystało świeżo ochrzczonemu polskiemu królowi otaczać się „niewiernymi” muzułmanami! Taka gwardia nie
spodobałaby się na pewno krakowskim panom, a Krzyżakom dałaby powód
do kolejnych oskarżeń Jagiełły przed papieżem. Ostatecznie król przekazał
ów nieco kłopotliwy dar krakowskiemu kasztelanowi Janowi Tęczyńskiemu,
a ten osadził ich w swoich dobrach, wśród lasów, daleko od oczu ludzkich…
— W Zalasie! — wyrwał się Igor.
— Właśnie. Miejsce było ustronne, a jednocześnie blisko stolicy. W razie czego można było szybko wezwać zalaskich Tatarów pod broń. A w czasie pokoju
znaleźli oni sobie inne zajęcie — garncarstwo. Wyroby garncarskie z Zalasu
cieszyły się popytem na targach w całej okolicy…

— Aha, to pewnie stąd się wzięło przysłowie, że „nie święci garnki lepią”!
— Nie wiadomo, ale bardzo możliwe.
— A co było dalej z tymi Tatarami? — zainteresował się Radek.
— Nic szczególnego. Najprawdopodobniej żyli sobie spokojnie „za lasem”.
Kroniki o nich milczą. Jedynie pod koniec szesnastego wieku… W roku
1573, po śmierci Zygmunta Augusta, szlachta obrała królem Francuza, Henryka zwanego u nas Walezym. Nowy król źle się czuł w Krakowie, nie potrafił porozumieć się ze swoimi polskimi poddanymi, szokował ich swoimi
obyczajami… Po kilku miesiącach, gdy dowiedział się, że w Paryżu zmarł
jego brat, król Francji, Henryk po prostu uciekł nocą z Krakowa i pospieszył
do Francji, żeby zająć opustoszały tron. Polscy panowie zauważyli ucieczkę
króla dopiero po paru godzinach. W pogoń puścił się kasztelan Jan Tęczyński
— z oddziałem Tatarów! Najprawdopodobniej właśnie Tatarów z należącego
do Tęczyńskich Zalasu…
— Nieźle! Tatarzy z Zalasu gonili polskiego króla… — uwaga Sebastiana
wywołała powszechną wesołość.
— Tak rzeczywiście było! W dodatku, gdy towarzyszący Henrykowi Francuzi zobaczyli, że gonią ich właśnie Tatarzy, to tak się wystraszyli, że uciekali
gdzie pieprz rośnie!
— A czy ci Tatarzy nie napadali na Polaków? — zaniepokoiła się Marcysia.
— Nie, skądże! — odparł Konrad. — Oni byli wdzięczni królowi, że pozwolił
im żyć na polskiej ziemi. W czasie wojny służyli w wojsku, w czasie pokoju
wyrabiali te swoje garnki, uprawiali ziemię, hodowali pszczoły… Odwiedzali się z sąsiadami. Czasem zdarzały się kłótnie, nawet bójki, bywało że
okoliczni ludzie przezywali ich Tataruchami czy bisurmanami… ale niezbyt
często i głośno, bo zalascy Tatarzy byli bitni i nie dawali sobie w kaszę dmuchać. Od polskich sąsiadów wyróżniali się jeszcze i tym, że jako muzułmanie,
nie jadali wieprzowiny i nie pili alkoholu. Zresztą wkrótce w pobliskim Frywałdzie osiedlili się niemieccy przybysze z Brandenburgii i cicha tenczyńska
okolica nagle zaczęła rozbrzmiewać rozmaitymi językami. W tej zbieraninie
Tatarzy byli już tylko jedną z wielu egzotycznych grup narodowościowych.
No a oprócz tego, z każdym pokoleniem zaczynali coraz bardziej upodabniać
się do okolicznych Polaków — językiem, strojem i obyczajami.
— A co się z nimi stało później? Przecież dziś w Zalasie nie ma już żadnych
Tatarów ani muzułmanów — Kuba najwidoczniej bardzo pragnął wyjaśnić
całą sprawę do końca.
— No właśnie, nie ma… Kilkadziesiąt lat po ucieczce z Polski francuskiego króla Henryka, za panowania króla Jana Kazimierza, na Polskę napadli
Szwedzi. W ciągu paru tygodni zajęli prawie cały kraj i doszli aż do Krakowa.
W Krakowie próbował bronić się przed nimi słynny Stefan Czarniecki. Miał
jednak zbyt mało żołnierzy dla obsadzenia murów tak dużego miasta i w końcu musiał skapitulować. Szwedzi pozwolili mu opuścić Kraków wraz z całym wojskiem. Czarniecki postanowił udać się wraz ze swoimi żołnierzami
do króla Jana Kazimierza, który uciekł przed Szwedami aż na Śląsk. Droga
wiodła koło zamku Tenczyn… Wystarczyło tylko rzucić jedno wezwanie —

i wszyscy zdolni do noszenia broni mężczyźni z Zalasu przyłączyli się do polskiego wojska. W tatarskim przysiółku pozostały tylko kobiety, starcy i małe
dzieci. Czarniecki najpierw dotarł do króla i namówił go do kontynuowania
walki, a potem wrócił do kraju i rozpoczął partyzancką wojnę z najeźdźcą.
Zalascy Tatarzy nadawali się do niej jak mało kto. Byli waleczni w boju i wytrzymali w pochodzie, umieli szybko przemieszczać się daleko, gdzie nikt się
ich nie spodziewał, urządzać chytre zasadzki, znali dobrze język polski, a od
swoich brandenburskich sąsiadów nauczyli się nieźle również niemieckiego… Jednak po kolejnych bitwach i potyczkach pozostawało ich coraz mniej.
Gdy skończyły się wreszcie wojny ze Szwedami, Kozakami i Siedmiogrodzianami, do tatarskiego przysiółka w Zalasie wróciła ich szczupła garstka.
W następnym pokoleniu niczym już się nie różnili od Polaków mieszkających
naokoło…
— I to już koniec całej historii?
— Tak, to już chyba koniec. Ale… Podobno zdarza się, że nocą, zwłaszcza gdy
księżyc ma formę wąskiego sierpa, jak na muzułmańskich minaretach, a nisko nad polami wokół Zalasu ściele się mgła, przy odrobinie szczęścia można zobaczyć z daleka watahę jeźdźców w charakterystycznych spiczastych
czapkach, z łukami i kołczanami za plecami, z pikami w ręku, podążających
za chorążym dzierżącym w ręku buńczuk z końskiego włosia. Kawalkada
przesuwa się szybko i bez najmniejszego szelestu, i po krótkiej chwili znika
znowu we mgle. To polegli Tatarzy z Zalasu szukają drogi do domu… Już są
niedaleko…
Ciąg dalszy w następnym numerze
vv

Autorzy: uczniowie kl. III a s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku
pod kierunkiem wychowawczyni Agaty Czopor

GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

6 kwietnia rzesza przedszkolaków z rodzicami z całej Gminy Krzeszowice zawitała do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, aby wziąć udział w Koncercie Laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowana Nutka”. Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w tym roku w przesłuchaniach
konkursowych, bo aż 245 dzieci, w tym 28 zespołów przedszkolaków i 18 solistów z 11 przedszkoli i placówek oświatowych samorządowych i niepublicznych
w Gminie Krzeszowice. Tematem przewodnim był „Magiczny czar piosenki”.
Znakomite Jury złożone z muzyków ze Szkoły Muzycznej
w Krzeszowicach pod przewodnictwem P. Jerzego Suruło
i szkół gminnych oceniło uczestników i zauważyło bardzo
wysoki poziom prezentacji artystycznych, przyznając wiele
nagród ex quo. Pierwszy raz przyznano Grand Prix festiwalu –
nagrodę tę otrzymał Zespół „Leśne Duszki” z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku op. p. Agnieszka Ścigalska, który
to odebrał dodatkową, piękną nagrodę ufundowaną przez Radnego Sejmiku Woj. Małopolskiego p. Łukasza Smółkę. Wśród
laureatów obok Grand Prix znalazły się m.in. przedszkolaki
z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, Przedszkola w Zalasiu, Przedszkola Samorządowego
w Tenczynku, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach, Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Oddziałów Przedszkolnych przy
Szkole w Sance i w Nowej Górze, Niepublicznego Przedszkola
Iskierki w Krzeszowicach
Koncert Laureatów swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz
Gminy Krzeszowice p. Wacław Gregorczyk, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Jolanta Knapik, Przewodniczący Komisji Edukacji p. Robert Chochół, Sekretarz Gminy
Jan Bereza, radni, dyrektorzy Szkół oraz panie z Biblioteki
Publicznej w Tenczynku. Wszyscy znakomicie się bawili, bo
atmosfera była iście śpiewająca.

Festiwal odbywał się pod PATRONATEM HONOROWYM
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE, PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ I PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EDUKACJI RADY MIEJSKIEJ
W KRZESZOWICACH.
NAGRODY AŻ DLA 22 LAUREATÓW WRAZ ZE STATUETKAMI I DYPLOMAMI ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE.
Organizatorzy zaprosili wszystkich na kolejną już VI Edycję
Festiwalu, która odbędzie się za rok.

vv www.przedszkoletenczynek.com
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KONKURS „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego
konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów,
którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia
w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku. Konkurs odbywa się pod
patronatem Komendanta Głównego Policji.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów
w systemie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania
i osobiście zaangażowanych
w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji
policjantów do podejmowania
skutecznych działań w tym
obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji
i instytucji (z wyjątkiem Policji)
można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php,
a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa) podając: dane
kontaktowe zgłaszającego, dane
policjanta, którego chcielibyście
Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać
z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury
nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej
edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród
osób zgłoszonych wyłoni kapituła
złożona z pracowników Pogotowia
„Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat

poprzednich.

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca
2017 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują

nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych
obchodów Dnia Policji.
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.
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125-LECIE OSP BOLECHOWICE

W dniu 06.05.2017 r. odbyły się obchody jubileuszu 125-lecie istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bolechowicach. Uroczystości z udziałem wójt Elżbiety Burtan
rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Bolechowicach. Część oficjalna
i zabawa taneczna odbyły się na placu przy remizie.
Po mszy świętej odprawionej
przez ks. dziekana Stanisława
Kozieła (członka honorowego
OSP Bolechowice), kapelana
OSP Stanisława Maślankę, ks.
Mateusza
Podczerwińskiego
i ks. Michał Kanię pododdziały
udały się na plac apelowy, gdzie
rozpoczęły się oficjalne obchody
jubileuszowe. Po przywitaniu
gości przez prezesa OSP Pawła
Sendora, odczytany został rys
historyczny jednostki. Następnie
wręczono złote, srebrne i brązowe odznaczenia dla dziewięciu
druhów z OSP Bolechowice za
zasługi dla pożarnictwa i złożono podziękowania dla przyjaciół
i wieloletnich działaczy na rzecz
Strażaków z Bolechowic. Statuetkę oraz bukiet kwiatów otrzymała z rąk prezesa Pawła Sendora wójt Elżbieta Burtan, która
złożyła Strażakom z OSP Bolechowice życzenia z okazji Jubileuszu oraz wszystkim Druhom
z gminy Zabierzów z okazji Dnia
Strażaka, podkreślając przy tym,
że mogą na nią zawsze liczyć.
W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście:
starosta Józef Krzyworzeka,
Przewodnicząca Rady Gminy
Zabierzów Maria Kwaśnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zabierzów i Sołtys Bolechowic
Henryk Krawczyk, Radni Gminy Zabierzów i przedstawiciele samorządu, Przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej PSP

w Krakowie – st. bryg. Paweł
Knapik, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Krakowie –
bryg. Andrzej Nowak, Dowódca
JRG 3 Kraków – st. kpt. Paweł
Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh
Leszek Ziemba oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
– dh Marcin Cieślak. Oprawę
muzyczną podczas uroczystości
zapewniała Gminna Orkiestra
Dęta pod batutą Józefa Bylicy.
Po oficjalnych uroczystościach
odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości a następnie
wieczorem rozpoczęła się impreza taneczna z zespołem Secret
Band. Dziękujemy wszystkim,
którzy w tym dniu świętowali
Jubileusz OSP Bolechowice i wyrazili swoją wdzięczność za bez-

interesowną i bohaterską pracę
Strażaków.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu z okazji jubileuszu
125 lecia OSP Bolechowice pod
linkiem: https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = d Z d 2 g z M YeC0&t=759s
Obszerna galeria zdjęć znajduje
się również na stronie OSP Bolechowice pod linkiem:
ht t p: //w w w.ospbolechow ice.
com.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=231:06-05-2017-bolechowice-obcho
dy-jubileuszu-125-lecia-osp-bol
echowice&catid=9&Itemid=103
vv www.zabierzow.org.pl
Tekst i zdjęcia:
Wojciech Wojtaszek,
Marcin Kuś, Jakub Wolski

NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE W 2016 ROKU ROZDANE!
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Sali Obrad w Urzędzie
Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta gala rozdania nagród Wójta Gminy Zabierzów za wybitne
osiągnięcia sportowe w roku 2016.
Nagrodzonych zostało 39 zawodników i trenerów z 12 klubów.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
medale i albumy o gminie Zabierzów oraz nagrody pieniężne na
łączną kwotę 42 470 zł. Wśród
nagrodzonych zawodników byli
zwycięzcy zawodów międzywojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych w takich
dyscyplinach jak m.in. narciarstwo alpejskie, kung-fu/wushu,

szachy, pływanie, bieg na orientację, szermierka, curling, łucznictwo, lekkoatletyka czy modelarstwo lotnicze i kosmiczne.
W imieniu wójt Elżbiety Burtan
nagrody wręczał zastępca Bartłomiej Stawarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Henryk Krawczyk i Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury
i Sportu Jerzy Kowalik.

Podczas gali wszystkim zaproszonym gościom został zaprezentowany film promocyjny z ubiegłorocznej gali rozdania nagród.
Już dziś zapraszamy na ITV
Gminy Zabierzów na www.zabierzow.org.pl do obejrzenia relacji filmowej z tegorocznej gali.
Galę przygotował i przeprowadził Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów.

Wszystkim zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy!
Tekst W. Wojtaszek • Zdjęcia J. Banarski

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
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PORADY PRAWNE

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU
WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące
poprawy. Za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny
stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz
jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się
po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony pracownik składa do
płatnika składek. We wniosku należy
podać dane identyfikacyjne płatnika
składek tj. NIP i REGON, a jeśli
płatnikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich – nr PESEL
lub serię i nr dowodu osobistego albo
paszportu oraz ubezpieczonego pracownika – nr PESEL, a w przypadku
jego braku – serię i numer dowodu
osobistego lub paszportu.

Po otrzymaniu wniosku płatnik
kompletuje dokumentację niezbędną
do ustalenia uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego – w szczególności:
protokół powypadkowy, prawomocny wyrok sądu pracy, kartę wypadku,
decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia
wydane przez lekarza, pod którego
opieką znajduje się ubezpieczony.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
przez ubezpieczonego zebraną dokumentację płatnik przekazuje do ZUS

w celu skierowania ubezpieczonego
na badanie przeprowadzone przez
orzecznika ZUS. Termin badania
zakład ustala w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.
Lekarz orzecznik lub – w II instancji – komisja lekarska ZUS ustala,
na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej
dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej tego wypadku
przy pracy albo choroby zawodowej,
uszczerbek na zdrowiu oraz jego
związek z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową. Po dokonaniu
ustaleń wydawane jest orzeczenie
o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym stwierdza się
stopień uszczerbku oraz jego związek
z wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową. Warto zaznaczyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany
jest w procentach.
Dodatkowo, gdy dla danego przypadku w ocenie procentowej brak
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie
może zawierać uzasadnienie przyczyn
zastosowania określonej pozycji oceny procentowej. Orzeczenie wydane
przez lekarza otrzymuje ubezpieczony.

Przyznanie lub odmowa przyznania
jednorazowego odszkodowania oraz
ustalenie jego wysokości następuje
w drodze decyzji ZUS, którą wydaje
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia lekarza orzecznika lub
komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia
ostatniej okoliczności niezbędnej do

wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS
dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Od decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania
lub odmowie jego przyznania przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynosi 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia
stały lub długotrwały uszczerbek na
zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych,
jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku
na zdrowiu przewyższający procent,
według którego było ustalone to odszkodowanie. Ponadto jednorazowe
odszkodowanie ulega zwiększeniu
o kwotę stanowiącą 3,5-krotność
przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli
w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej.
vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

SZKODY OSOBOWE - FAKTY I MITY

Ostatnio media podawały informację o odszkodowaniu w kwocie miliona złotych za
wypadek samochodowy. Kwota ta jest imponująca, jednak przede wszystkim należy
przypomnieć, że została przyznana po 19 latach od wypadku, po którym mężczyzna
przestał samodzielnie funkcjonować i wymaga stałej 24 godzinnej opieki.
Na rynku roi się od firm odzyskujących odszkodowania za
obrażenia poniesione w wypadkach. Wizyty u poszkodowanych w szpitalach, natrętne
telefony do poszkodowanych
kilkanaście minut po wypadku, nagabywanie rodziny przez
zakłady pogrzebowe. Kreatywność niektórych firm, już dawno
przekroczyła granice dobrego
smaku. Dlaczego tak się dzieje?
"Jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze".
mi objawiające się tym, że nie
Podpisując umowę z taką firmą, może utrzymać głowy prosto.
prawie zawsze dajemy jej pełne Jest to następstwo tego wyumocowanie do reprezentowa- padku. Niestety, dwa lata temu
nia naszej osoby. Tym samym, firma odszkodowawcza zawarła
dajemy też prawo do zawierania w jej imieniu ugodę. Nic już nie
ugody w naszym imieniu.
można zrobić.
Po "złapaniu" klienta, firma Drugim przypadkiem jest
szybko negocjuje z zakładem sprawa w powiatu częstoubezpieczeń kwotę ugody chowskiego, gdzie mężczyzna
i podpisuje ją. Klient dostaje po wypadku samochodowym
pieniądze, firma swoją prowizję otrzymał tylko 18000zł. W jego
i sprawa jest zamknięta. Słowo przypadku również podpisano
zamknięta jest tutaj odpowied- ugodę. Problem w tym, że mężnim słowem, bowiem podpi- czyzna niestety, ale już nigdy nie
sanie ugody zamyka drogę do wstanie z wózka inwalidzkiego,
dalszych roszczeń.
a ubezpieczyciel umywa ręce,
Znamy przypadek kobiety ponieważ zawarto ugodę.
z Zawiercia którą dwa lata temu Żadna z tych osób nie została poniegroźnie potrącił samochód informowana o zamiarze zawarkiedy jechała na rowerze. Fir- cia ugody przez firmę odszkoma odszkodowawcza zawarła dowawczą. Nie była też pytana
ugodę z zakładem ubezpieczeń o zgodę na zawarcie ugody. Za
na kwotę 1600zł. Sprawa jest to, każda z nich była mamiona
zamknięta. Dziś ta kobieta ma wizją otrzymania kilkusettyproblemy z kręgami szyjny- sięcznego odszkodowania.

Jak się zabezpieczyć? Przede
wszystkim nie wierzyć we
wszystko co słyszymy. Nie ma
możliwości aby uzyskać wysokie
odszkodowanie za drobny wypadek. Nie ma też szans na wysokie odszkodowanie bez drogi
sądowej. Tylko 5% spraw o odszkodowania za szkody na osobie trafia do sądu. To oznacza,
że reszta kończy się ugodami.

Sposób jest jeden! Po podpisaniu umowy lub w trakcie jej
podpisywania, należy zastrzec
pisemnie, że nie udzielamy firmie pełnomocnictwa do zawierania ugody w naszym imieniu.
Wtedy mamy realny wpływ na
to co się będzie działo w naszej
sprawie. Unikniemy też rozczarowania w przyszłości.
vv Patrycja Zalewska
Młodszy specjalista d/s
likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu

MAGDA KIDOŃ
architekt

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Pracownia projektowa prowadzona przez
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.
Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.
• DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE SOSNOWE, DĘBOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

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

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

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

mkidon@architekt-krakow.eu
info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu
www.projektowanie-wnetrz.com
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tel.: 796 351 499
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Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

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

(budynek „Pasaż TP”)

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Do sprzedania dom 90 m kw. w Grojcu, 5 km od
Tenczynka. Dom z lat sześćdziesiątych, składa się z dwóch części: I do zamieszkania,
II do remontu: 3 pokoje, łazienka x 2, kuchnia x 2.

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

Do sprzedania niesamowicie położona działka
budowlana ok 11 a, w Siedlcu koło Krzeszowic.
Wszystkie media w granicy działki. Dojazd do
działki drogą gminną asfaltową.

Do sprzedania przepiękna i ostatnia w ciągu
budowlanym działka, o powierzchni 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Położona blisko granicy z
Krzeszowicami. ostatnia w ciągu budowlanym.

Cena: 150 tys. PLN

Cena: 225 tys. PLN.

Nowa cena: 85 tys. PLN.

Cena: 154 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

DO SPRZEDANIA
działka o pow. 1900 m kw. w pięknej części Mnikowa gm. Liszki.
Wszystkie media przy działce.
Cena: 139 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA
widokowa działka o wielkości 10 a
w Siedlcu. W otoczeniu działki same
nowe domy. Dojazd drogą asfaltową.
Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
duży dom ok 200 m kw. na pięknej
działce 12 a w Jerzmanowicach.
Dom składa się z 3 kondygnacji.
Cena: 420 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
mały dom ok 45 m kw. do remontu.
Dom na działce 44 a. - częściowo
działka budowlana M1, a częściowo ZN.
Cena: 95 tys. PLN.

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

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

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

DO SPRZEDANIA
bezczynszowe mieszkanie
w domu wolnostojącym, 65 m kw.,
Krzeszowice. 2 pokoje,.
Cena: 129 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
odrębne mieszkanie ok 50 m kw. w
domu, w którym znajdują się 2 mieszkania, Zabierzów, spokojna okolica.
Cena: 1100 PLN / m-c.

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

Dom o pow. 190 m kw w Zabierzowie. Cena: 899 tys. PLN.
Dom 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Dom w Młoszowej, na działce 30 a. Cena: 225 tys. PLN.
Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
Dom ok. 45 m kw w Woli Filipowskiej, na działce 44 a. Cena: 95 tys. PLN.
Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Cena: 420 tys. PLN.
Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, działka 10 a. Cena: 205 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw. działka 7 a. Cena: 269 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

35. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
36. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
37. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 154 tys. PLN
38. 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. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
41. Działka budowlana 10 a w Burowie. Cena: 180 tys. PLN.
42. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
43. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
45. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
46. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
47. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
48. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
49. 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.
50. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
51. Działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
52. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
53. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
54. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
55. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
56. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
57. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
58. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
60. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
61. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN/1 ar.
62. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

72. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
73. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN (podana
cena dotyczy działki 15 a).
74. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
75. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
76. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o
pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
77. Działka przemysłowa 2,97 ha. w północno-wschodniej części Krakowa.
78. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
79. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej bezpośrednio przy drodze krajowej nr 74
(Chrzanów – Kraków) plus budynek, pełniący rolę biura. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
80. Mieszkanie ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie. Cena wynajmu na min. 2 lata 1000 PLN/m-c, na rok - cena 1100 PLN/m-c plus media w/g zużycia
81. Pokój w domu w Woli Filipowskiej. Cena: 600 PLN/m-c.
82. Dwie kondygn. w domu ok. 120 m kw.: w Bęble. Cena: 1500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
83. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN/m-c.
84. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
85.
86.
87.
88.

Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN/m-c.
Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN/m-c.
Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN/m-c.
Lokal usł-biur, w Zabierzowie ok. 55 m kw. Cena: 1500 PLN/m-c.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.

Aktualnie poszukiwane: dom do zamieszkania do 200 m kw, dom lub mieszkanie do wynajęcia do 30 km od Krakowa - 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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Informacje

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ
KONKURS FILMOWY „BEZPIECZNIE W SIECI”

„BIAŁA SOBOTA”

Wójt Gminy Zabierzów, wraz Centrum Medycznym BELUGA-MED organizują akcję
profilaktyczną w dniu 20 maja 2017 roku (sobota) w Gimnazjum im. Jana Matejki w
Zabierzowie, ul Kolejowa 15 w godz. od 8.00 do godz. 14.00
1. USG tarczycy			
od godz.9.00-14,00
2 Badania echokardiograficzne		
od godz.9.00- 14.00 (dopłata 10 zł)
3. USG żył kończyn dolnych		
od godz. 9.00-14.00 (dopłata 10 zł)
4. USG piersi				
od godz.9,00-14,00 (dopłata 10 zł)
5. USG jamy brzusznej			
od godz.9.00-14.00 ( dopłata 10 zł)
6. Spirometria-badania pulmonologiczne od godz.9,00-14.00

Rejestracja dotyczy badań z pkt. 1,2,3 pod numerem telefonu:
12 / 265-23-00
12 / 353-45-46 lub 535 656 999
natomiast

badanie USG piersi, jamy brzusznej, spirometrii oraz pozostałe badania
będą wykonywane w dniu akcji według kolejności przybycia,
od godz. 9.00 do godz.14.00
- hormon tarczycy
- poziomu glukozy i cholesterolu we krwi chętni
na w/w badania proszeni są o przybycie na czczo
- pomiar ciśnienia tętniczego
- EKG

W ramach projektu „Cyberprzestrzeń, nasza przestrzeń” Młodzieżowa Rada Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs filmowy
promujący szeroko pojęte bezpieczeństwo w sieci. Konkurs
skierowany jest do gimnazjalistów z terenu Gminy Wielka Wieś.
Czas nadsyłania filmów trwa od 15 kwietnia 2017 r. do 7
czerwca 2017 r. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi na gali
filmowej 14 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Białym Kościele
(hala sportowa).
Zachęcamy do twórczego wykorzystania telefonów, aparatów
fotograficznych, tabletów i przygotowanie krótkiej projekcji
promującej bezpieczne zachowanie w sieci nieprzekraczającej
trzech minut. Przy ocenie będą brane pod uwagę: pomysłowość,
technika, oryginalność oraz wartość merytoryczna. Szczegóły
w regulaminie na www.wielka-wies.pl.

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” – RUSZAJĄ ZAPISY!

Zapraszamy na kolejną - 5 edycję Przejazdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza.
Start: sobota 10 czerwca 2017 r. godz. 9:30. Szyce, Plac Wspólnoty 1 (parking przed Gminną Biblioteką Publiczną)
W godz. 8:00 do 9:10 mini-serwis rowerowy – sprawdzenie stanu technicznego. (Z uwagi na ograniczenia czasowe
z mini-serwisu rowerowego skorzystają te osoby, które przyjadą jako pierwsze w dniu przejazdu - kto pierwszy
ten lepszy J)
Organizatorzy zastrzegają, że niesprawne rowery nie zostaną dopuszczone do udziału w przejeździe.
Meta: Budynek OSP Bębło, ul. Sportowa 14. Uczestnictwo w przejeździe rowerowym jest bezpłatne, wymaga
zgłoszeń do 07 czerwca 2017 r. osobiście, pod numerem tel. 12 419 16 87 lub e-mailowo: biblioteka@wielka-wies.pl
Istniej także możliwość dołączenia do Przejazdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu akcji.
Osoby, które zgłoszą się do 07 czerwca wezmą udział w losowaniu trzech super pakietów podróżnika rowerzysty.
Dodatkowo na mecie przewidziano liczne konkursy z nagrodami oraz ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.
Szczegóły trasy i regulamin na www.gbpwielka-wies.pl oraz www.wielka-wies.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi od kilku lat organizuje akcję skierowaną do miłośników rowerów i
książek „Odjazdowy Bibliotekarz”. W ubiegłym roku przedstawiciele Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Wielka
Wieś uczestniczyli w tej akcji i w tym roku pozyskali dofinansowanie, aby wesprzeć akcję. „Odjazdowy bibliotekarz”
realizowany jest w ramach zadania publicznego z budżetu Gminy Wielka Wieś.
Współorganizatorami są: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, firma rowerowa TOMAR, OSP Biały Kościół,
BOZBI – Polska Hurtownia Czeskiego Piwa, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bęble.

KRZESZOWICE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w badaniach.

CHRZANÓW
DLA CIEBIE MAMO

Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko... na specjalny program
artystyczny pt. „Dla Ciebie Mamo” przygotowany przez dzieci z
zespołów artystycznych działających MOKSiR oraz z przedszkola
samorządowego nr 10. W programie m.in. niespodzianki dla
publiczności. 28 maja - sala teatralna MOKSiR - godz. 15.00.

W RYTMIE WALCA I POLKI PRZEDSTAWIENIE BALETOWE

Zapraszamy serdecznie na spektakl baletowy w wykonaniu uczniów
studia baletowego MOKSiR. 1 czerwca, sala teatralna, godz. 9.00 i
11.00. Bilety - 5 zł , do nabycia w informacji (parter).

18 maja g. 9.00

MAJ W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE

18 maja g. 18.00
20 maja g. 10.30
25 maja g. 18.00
31 maja g. 18.00

Let’s read in English - Konkurs pięknego czytania
po angielsku dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych
Spotkanie Klubu Filmowego - Projekcja filmu „Zjawa”
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych Projekcja
filmu „Akademia Pana Kleksa”
„Zielarki są wśród nas” spotkanie
z cyklu Pasjonaci z Gminy Krzeszowice
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- Dyskusja wokół książki „Stulecie” H. Wassmo.
Skandynawska saga rodzinna o 3 pokoleniach kobiet.
„Czy tam, gdzie chodzi o człowieka,
istnieje coś takiego, jak cała prawda?”

Maj w krzeszowickiej Bibliotece
6 maja g. 10.00 – 13.00
Dzień gier planszowych i puzzle-manii
(chińczyk, domino, mini-futbol, małpki, rybki, quizy, puzzle)
8 – 15 maja

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

9 maja g. 10.45
Spotkanie autorskie dla dzieci z Andrzejem M. Grabowskim
autorem programów dla dzieci, książek, scenariuszy filmowych i
piosenek
g. 19.00
Noc w Bibliotece
Koncert zespołu „Ryczy Prycza” – „Co nas kręciło i co nas kręci”
g. 21.30
Nocny antykwariat – uczestnicy przynoszą książki, którymi chcą się
wymienić z innymi osobami; sprzedaż lit. kryminalnej i sensacyjnej
11 maja g. 18.00
Spotkanie autorskie z Anną Lutosławską-Jaworską
aktorką filmową i teatralną (wystąpiła w ponad stu rolach w
karierze teatralnej), reżyserką i pedagog, laureatką wielu nagród
m.in. Nagrody im. Ireny Solskiej (2014), autorką książek
12 maja g. 9.00 i 11.00
Spotkanie literacko-muzyczne z autorką książek dla dzieci i
młodzieży Edytą Zarębską oraz muzykiem Robertem Zarębskim
13 maja g. 11.45 i 12.30
Zabawy z językiem angielskim w bibliotece
Bezpłatny Angielski metodą Helen Doron
18 maja g. 9.00
Let’s read in English
Konkurs pięknego czytania po angielsku dla uczniów klas IV Szkół
Podstawowych
18 maja g. 18.00
Spotkanie Klubu Filmowego
Projekcja filmu „Zjawa”
20 maja g. 10.30
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych
Projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa”
25 maja g. 18.00
„Zielarki są wśród nas” spotkanie z cyklu Pasjonaci z Gminy
Krzeszowice
31 maja g. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Dyskusja wokół książki „Stulecie” H. Wassmo.
Skandynawska saga rodzinna o 3 pokoleniach kobiet. „Czy tam,
gdzie chodzi o człowieka, istnieje coś takiego, jak cała prawda?”

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„STRAŻNICY GALAKTYKI 2” 2D/3D [napisy/dubbing PL]
• 20.05-21.05 godz. 14.00 (2D napisy), 17.00 (3D dubbing), 20.00 (2D napisy) •
• 22.05 godz. 17.00 (3D dubbing), 20.00 (2D napisy) • 23.05 godz. 17.30 (3D dubbing), 20.15 (2D napisy) •
• 24.05-25.05 godz. 17.00 (3D dubbing), 20.00 (2D napisy) •
reż.: James Gunn, czas trwania: 137 min., gatunek: akcja/sci-fi, prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„SMERFY: POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 26.05-27.05 godz. 14.00 (3D), 16.00 (2D), 18.00 (3D) • 28.05 godz. 9.00 (2D), 11.00 (3D), 18.00 (2D) •
• 29.05-1.06 godz. 14.00 (3D), 16.00 (2D), 18.00 (3D) • 2.06-3.06 godz. 12.00 (2D), 14.00 (3D) •
• 4.06 godz. 9.30 (2D), 11.30 (3D) • 5.06-8.06 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
• 9.06 godz. 15.30 (2D), 17.30 (2D) • 10.06 godz. 16.30 (2D), 18.30 (2D) • 11.06 godz. 15.00 (2D) •
• 12.06-15.06 godz. 15.45 (2D) •
reż.: Kelly Asbury; czas trwania: 89 min.; gatunek: animacja; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„OBCY: PRZYMIERZE” 2D [napisy PL]

• 26.05-1.06 godz. 20.00 •
reż.: Ridley Scott; czas trwania: 122 min.; gatunek: thriller/sci-fi; prod. USA/Australia/N. Zelandia, 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)

„PORTRETY ÓWCZESNYCH OGRODÓW. OD MONETA DO MATISSE’A” [napisy PL]
• 11.06 godz. 13.00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: 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”].

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE NA WWW.JERZMANOWICE-PRZEGINIA.PL

Informacje, Reklamy
Galeria Bronowice zaprasza wszystkich miłośników planszówek na wiosenno-letnią edycję Mini Turniejów Gier
Planszowych, organizowanych przez sklep z grami Joker.
Można będzie zagrać m.in.: w gry zręcznościowe, przygodowe, familijne, strategiczne, a także ekonomiczne.
Organizatorzy zapraszają do rozgrywek zarówno dzieci,
młodzież, jak i osoby starsze.
Nad przebiegiem całej rywalizacji będą czuwali
doświadczeni gracze, tłumaczący zasady i udzielający
uczestnikom fachowych porad.

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

ANTEK

ERGO

Tak było 13 stycznia - wróci, nie wróci...
wróci, nie wróci... Nie wróci! Pani Antka
już nie wróci, jest bardzo chora i prawdopodobnie ze szpitala już nie wyjdzie...
Antek został sam jak palec pod pustym
domem... zima, mróz, a on wpatrzony w
bramkę z nadzieją, że zaraz ją zobaczy.
Już tyle miesięcy, a Antek dalej patrzy w
bramkę, tyle że od boksu... Ten pies ma
szczególną potrzebę przynależenia do
kogoś... Młody, ładny i z bagażem psiego
dramatu. Antek jest przygotowany do
adopcji (zestaw szczepień, kastracja, chip). Ma 3 lata, waży 25 kg. W tej chwili
przebywa w przytulisku w podkrakowskich Łętkowicach.
Tel. 783 553 197.

Jeden z dwóch psiaków
znalezionych na początku marca - przywiązanych
na smyczach do drzewa w
przydrożnym zagajniku.
Właściciel nie odnalazł się,
więc przygotowaliśmy go do
adopcji (komplet szczepień,
chip, kastracja) i teraz szukamy odpowiedzialnego domu.
Ergo to mały, niespełna 9 kg,
4 letni piesek. Bardzo miły,
posłuszny, kontaktowy, pięknie chodzi na smyczy i jest przyjaźnie
nastawiony do innych psów bez względu na ich płeć.
Tel. 783 553 197.

SONIA I MACIEK

PIĄTEK

nadal szukają domu... Przedstawiamy ich historię ponownie...
Psy bezdomnych ludzi z Krakowa już od ponad trzech miesięcy
bezdomne... Ludzie, którzy sami
nie mieli domu, dawali ‚’dom’’
psom, bo dom dla psa to przecież nie tylko budynek i dach
nad głową. To bycie przy troskliwym człowieku, nieważne tak
naprawdę gdzie on się w danej
chwili znajduje. Czy to jest ulica,
czy ogródki działkowe... Sonia i Maciek były kochane, zadbane, nauczone miłości
i zaufania do człowieka... Wszystko zniknęło... Psy zostały same. Pan nie żyje, Pani
trafiła do szpitala. Teraz my daliśmy im ‚’dom’’ i mieliśmy nadzieję, że krótkoterminowy, że szybko znajdziemy ten prawdziwy, bezpieczny i już na zawsze... Są
tak dobre, ufne, wpatrzone tymi swoimi brązowymi oczami w człowieka... Jakby
pytały: I co teraz? Bardzo nam ich żal... Szukamy dla nich wspólnego domu, bo
nawet do głowy nam nie przyszło, by je rozdzielić.

...Taki pies to majątek...!
Miły, wesoły, bardzo zakochany w człowieku i bardzo
potrzebujący z nim kontaktu. Wdzięczne, dobre psisko, które nadrabia teraz
zaległości w wolnym bieganiu po sześciu latach łańcuchowej niewoli... Własny
człowiek i wolność to dwie
najważniejsze teraz rzeczy
dla niego. Jest odpchlony,
odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę,
wykastrowany i zaczipowany. Kontakt: 534884174.
Tel. 783 553 197.
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www.stomatolog-krzeszowice.pl

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)

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

Tel.: 534 884 174.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE. Są tam:
BAJECZKA (BAJA)
To malutka, ważąca niecałe 6 kg, 2-letnia, spokojna, przyjazna suczka, która od
kilku miesięcy przebywa pod naszą opieką. To najmniejsza suczka w naszym
schronisku. Bajeczka, szczególnie na początku, boi się ludzi i może być do
nich nieufna. Bez problemu jednak można ją wziąć na ręce, tulić, głaskać,
karmić smakołykami. Jest czysta, grzeczna, niekłopotliwa.
Nie wchodzi w żadne awantury z innymi psami, nie jest szczekliwa. To miła
i spokojna mała istotka.

ROGAL

ZIZINKA (ZIA)

To pogodny, spokojny psiak w wieku około 4 lat. Rogalek jest pieskiem
przyjaznym w stosunku do innych psów. Nie jest agresywny, ma bardzo
przyjazne usposobienie. Psiak lubi ludzi, bardzo lubi się przytulać. Nie jest
natarczywy, ale gdy się go głaszcze, zastyga w bezruchu i wesoło merda
ogonkiem. To bardzo miły pies, także do dzieci. Jest pieskiem średniej
wielkości; nie jest wysoki, ale dobrze zbudowany:) Waży około 20 kg. Piesek
ładnie spaceruje na smyczy, cieszy się bardzo ze spacerów, szuka kontaktu z
ludźmi. Na pewno będzie wspaniałym i wiernym przyjacielem całej rodziny.

To wspaniała, kochana, przesłodka, grzeczna i przyjazna suczka. Może na początku troszkę bać się nowo poznanych osób,
ale nie wykazuje najmniejszej agresji. Zizijka jest średniej
wielkości - waży nieco poniżej 20 kg, większa nie będzie. Ma
około 2 lat. Dogaduje się z innymi psami, nie jest ani złośliwa,
ani zaczepna. Uwielbia wkładać głowę pod rękę opiekuna,
chętnie się przytula, jest bardzo pro-ludzka.
Suczka ładnie chodzi na smyczy. To delikatna i wrażliwa,
wspaniała młoda suczka.

WSZYSTKIE PIESKI Z NASZEGO SCHRONISKA MAJĄ KOMPLET SZCZEPIEŃ, SĄ ODROBACZONE, ODPCHLONE, ZACZIPOWANE I STERYLIZOWANE. DOWIEZIEMY PSIAKI DO NOWYCH DOMÓW NA ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ. NIE WYDAJEMY ZWIERZĄT NA ŁAŃCUCH, ANI SZCZENIĄT NA ZEWNĄTRZ. W SPRAWIE
ADOPCJI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POMIĘDZY 8.00 A 20.00. CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTWA PYTANIA. SMSÓW NIE OTRZYMUJEMY.

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 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,
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"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

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE

Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie:

1. ul. Sk³adowa 2
2. ul. Zab³ocie 20

• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

AUTOMATYKA
ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973

biuro@meteco.pl

www.meteco.pl
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 zmienne: 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 2.04.2017 r. na reprezentaty wnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiar ygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz daty płatności pier wszej raty. O pożyczkę w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania wynosi
60 miesięcy. Szczegóły oferty oraz Tar yfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.

