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Ruszył kolejny etap
prac na Tenczynie
Z przyjemnością informujemy, że na Tenczynie rozpoczął się kolejny etap prac zabezpieczających. Obejmą one min. zewnętrzną
ścianę korytarza obronnego oraz Basztę
Grunwaldzką.
ciąg dalszy na str. 2

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• 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
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

MASZ WADĘ WZROKU?
OPTYK
OKULISTA
KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30
www.optyka-victoria.pl

* INFO W ZAKŁADZIE

WIELKA
PROMOCJA
NA
WEGIEL
‘

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne
z Twoją korekcją
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373
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Inspiracje wielkimi mistrzami

W ramach projektu „Nutką malowane” współfinansowanego ze środków gminy
Wielka Wieś odbył się cykl warsztatów malarskich. W zajęciach uczestniczyło
dziesięcioro uczniów ze szkół z terenu gminy.

Warsztaty prowadzili światowej sławy artyści Alicja Słaboń – Urbaniak,
Maciej Urbaniak oraz Roch Urbaniak. Dzieła ich autorstwa znajdują
się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych w USA, Japonii,
Niemczech, Francji i Skandynawii
oraz Polsce. Stale pokazują swoje
obrazy na wielu indywidualnych
i zbiorowych wystawach w kraju i za bywała umiejętności wyrażania się
granicą.
za pomocą środków plastycznych,
Spotkanie z artystami pozwoliło stosowania i rozumienia różnorodmłodym ludziom rozwijać pasje nych technik plastycznych, rozwijała
i talenty. Zajęcia umożliwiły rozwój umiejętności manualne oraz percepnaturalnej, twórczej aktywności mło- cję - umiejętność obserwacji i analidzieży - poprzez radość działania, zy otoczenia. W trakcie warsztatów
radość tworzenia i radość poznania. artyści przekazywali swoją wiedzę,
Poprzez pracę twórczą młodzież na- która pomoże im łatwiej zrozumieć

współczesną sztukę, otwarcie wyrażać swoje opinie na temat dzieł
sztuki, a więc przygotowywać je do
świadomego uczestnictwa w kulturze. Cenne wskazówki i porady, ze
strony tak wybitnych artystów, były
bezcenne.
vv www.wielka-wies.pl

STRAŻACY W PRZEDSZKOLU

W piękny majowy poranek w pobliżu Przedszkola Samorzadowego w Krzeszowicach
zjawiły się trzy wozy strażackie . To do przedszkolaków przyjechali przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach .
Dzieci miały okazje zobaczyć strażaków w strojach przeznaczonych
do różnych działań i pełne wyposażenie potrzebne do wykonywania
pracy strażaka. Mogły przymierzyć elementy ich ubioru, zapoznać
się z niebezpieczną pracą strażaka,
a w rozmowie poznać przyczyny
powstawania pożarów, reagowania
na niebezpieczeństwo, sposoby ich
gaszenia. Została także poruszona
sprawa dotycząca przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej ewakuacji dzieci z budynku w razie
zaistniałego pożaru.
Strażacy prygotowałi dla najmłod-

Ruszył kolejny etap
prac na Tenczynie cd.

Konstrukcja ściany zewnętrznej
korytarza obronnego zostanie
wzmocniona, naprawione zostaną
strzelnice, przypory, wykonane
zostanie spoinowanie muru.

Prace obejmą również Basztę
Grunwaldzką - najbardziej zagrożoną zniszczeniem budowlę na
Tenczynie. W ich zakres wejdzie
odgruzowanie (kamienie, ziemia);
przemurowanie i reperacja murów; wypełnienie pęknięć i szczelin zaprawą cementowo trasową;
kotwienie przemurowanych i nadmurowanych ścian; wymurowanie
wyrw i zabezpieczenie korony
murów; wymurowanie nowych
brakujących nadproży i obramowań okien oraz uzupełnienie istniejących; naprawa i spoinowanie
oczyszczonych murów.

Przystąpiono również do odgruzowania wnętrza Baszty Grunwaldzkiej która wymaga natychmiastowych prac zabezpieczających.
Jej ściany są popękane i znacznie
odchylone od pionu, mogą runąć w każdej chwili. W związku na określenie która z dostępnych
z tym wykonana zostanie eksper- metod zabezpieczenia będzie najtyza geologiczna która pozwoli właściwsza.

vv Stowarzyszenie
Ratuj Tenczyn
www.ratujtenczyn.org.pl

Apelujemy o pomoc rodzinie w Racławicach!
szych wspaniałą niespodziankę
jaką było „Miasteczko strażackie”.
To miejsce, gdzie każdy przedszkolak mógł spróbować swoich sił
lejąc wodą z prawdziwego strażackiego węża na „palące się domy”,
wsiadać do wozu strażackiego czy

też obserwować sposoby pierwszej
pomocy w razie wypadku.
Po dniu pełnym wrażeń każdy chłopiec i dziewczynka marzą już, że
zostaną w przyszłości strażakami.
vv Beata Głogowska i Joanna Smółka

W dniu 24 maja br. w wyniku gwałtownej nawałnicy i burzy zerwany został dach i zburzone zostały mury szczytowe
budynku mieszkalnego Państwa Zajega w Racławicach. Straty materialne są ogromne – Państwo Zajega sami nie będą w
stanie naprawić szkód wyrządzonych przez szalejący żywioł.
Dlatego też Gmina Jerzmanowice-Przeginia uruchomiła konto pomocnicze przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na
które można wpłacać środki na rzecz poszkodowanych.

Apelujemy o pomoc dla Państwa Zajega – wpłaty na konto nr 73 8589 0006 0150 0450 0316
koniecznie z dopiskiem "pomoc dla rodziny Zajega"
www.jerzmanowice-przeginia.pl

ZAPRASZAMY CODZIENNIE

OD 7.30 DO 23.00
Atrakcje obiektu:

• 2 baseny (sportowy i rekreacyjny
z grzybkiem, przeciwprądem i biczami)
• 2 jacuzzy
• komplet 4 saun
• zjeżdżalnia
• hala sportowa
• siłownia, sala fitness
• gabinet masażu i rehabilitacji
• baza noclegowa
a już niebawem – grota solna
Serdecznie zapraszamy!

Piekary 2, 32- 060 Liszki, tel: 12 280-71-33
plywalnia@vp.pl

www.radosnanowina.pl

Informacje

małopolski
FELIETON

Sumienie lekarza

Konflikt między prawem Boskim, a tym ustanowionym przez człowieka
toczy się odkąd ludzie zaczęli jednoczyć się w społeczności. Już Sofokles w swoim dziele „Antygona” próbował rozstrzygnąć, który zbiór
zasad jest ważniejszy, nadrzędny – ten Boski, czy ten ludzki. I do dziś
nikomu nie udało się tego sporu rozstrzygnąć jednoznacznie. I chociaż
zdawać by się mogło, że oba prawa nawzajem się nie wykluczają, przeciwnie wiele norm pokrywa się w zupełności to jednak są takie kwestie,
które wzbudzają spore kontrowersje.
Prawdziwą burzę rozpętała podpisana przez wielu lekarzy tzw.
Klauzula sumienia, która pozwala
medykom odmówić wykonania
procedury, zabiegu, badania, niezgodnego z ich przekonaniami.
Są już pierwsze „ofiary” tego
aktu. Kobieta, której ginekolog
odmówił wykonania zabiegu
przerwania ciąży, gdzie płód był
tak chory, że prawo zezwalało na
tego typu procedurę, oraz ten sam
lekarz, który zbiera cięgi z tego
powodu, że postąpił zgodnie ze
swoim sumieniem.
Rodzi się pytanie, czy w publicznych placówkach zdrowia, gdzie
leczą się zarówno ludzie głęboko
wierzący jak i nie wierzący w
ogóle lekarze mają prawo odmawiać wykonania określonych
badań, przepisania określonych
leków, czy wykonania jakiegoś zabiegu, na który zgodnie
z polskim prawem powinni się
zgodzić? Czy w wypadku, gdy
kobieta prosi o pigułki antykoncepcyjne, bo nie chce kolejnej ciąży, a metody naturalne kilka razy
ją zawiodły, lekarz w publicznej
placówce zdrowia ma prawo
odmówić jej ich wypisania? A
co, gdy w przypadku zagrożenia

życia trafimy na lekarza, który
w zgodzie ze swoim sumieniem
odmówi nam wykonania jakiegoś zabiegu, choćby przetoczenia
krwi? Czy mamy szukać sobie
innego lekarza? Jeździć od szpitala do szpitala z pytaniem, czy
tutaj lekarze mają czy też nie mają
sumienia?
Najczęściej klauzula sumienia
stosowana jest w ginekologii,
a więc najbardziej narażone na
sumienie lekarzy są kobiety,
jakby i bez tego mało miały problemów. Zdaje się, że zanim wejdziemy do gabinetu powinnyśmy
pytać lekarza o jego przekonania
tak, by potem srodze się nie rozczarować. Dzisiejsza medycyna
daje szerokie możliwości w dziedzinie ginekologii i położnictwa,
planowania rodziny, inicjowania,
prowadzenia i rozwiązania ciąży. Hormonalna antykoncepcja
jest niekiedy jedynym wyjściem
przed niechcianą ciążą, in vitro
dla wielu par jedynym sposobem
na własne dziecko, badania prenatalne pozwalają na wczesne
wykrycie wielu nieprawidłowości, a aborcja, no cóż, jakkolwiek
na to patrzeć to kobieta powinna decydować czy chce urodzić

śmiertelnie chore lub potwornie
zdeformowane dziecko. Chociaż
w świecie katolickim te wszystkie
działania są grzeszne i niezgodne
z wolą Bożą, to w świecie czysto ludzkim szkoda by z nich nie
korzystać.
Lekarz też człowiek i swoje przekonania ma i ma do nich prawo,
ale pytanie kluczowe brzmi: czy
tych przekonań nie powinien
zostawiać w domu? Czy przekonania wynikające z wiary mogą
iść w parze z zawodem lekarza,
gdzie często spotyka się ludzi
niewierzących. Czy z klauzuli
sumienia wynika, że katolicy nie
powinni być lekarzami, szczególnie ginekologami? Odwieczny konflikt trwa – kto ma rację
lekarz wierzący stosujący wolę
Bożą, czy lekarz wykonujący
prawo ludzkie…
Być może już wkrótce dojdzie do
sytuacji, kiedy zanim zajrzymy
do gabinetu, będziemy zmuszeni
zapytać czy lekarz działa według
dziesięciu przykazań, czy ustaw
zdrowotnych.”

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

Między sztuką a kiczem
Współczesny świat zdominowany przez różnorodne media i nowe technologie
sprawia, iż mamy kłopot ze zdefiniowaniem pojęcia sztuki. Definicja, która
obowiązywała co najmniej do początków XX wieku stała się nieaktualna i
wymaga rozszerzenia. Film, fotografia, metaloplastyka, grafika komputerowa
to niektóre dziedziny nowej sztuki, której efekt często zależy od standardu
użytego sprzętu: kamery, aparatu, komputera czy ostatnio modnej drukarki
3D. Rodzi się więc pytanie: kiedy mamy do czynienia z artystą, a kiedy ze
specjalistą od informatyki, czy po prostu operatorem maszyny.

Obecnie obserwujemy zalew tanich
produktów, tanich kopii, niemal
wszystkiego. Są kopiowane książki, muzyka, ciuchy znanych projektantów, perfumy i to wszystko,
co zostało stworzone z artystyczną
inwencją, bywa przemielone przez
ogromną, globalną machinę produkującą kicz dla mas. Bombardowani zewsząd chińskimi podróbkami,
cyfrowymi wydrukami i muzyką
z Internetu, często nie dostrzegamy
różnicy między wyrobem oryginalnym, powstałym dzięki komuś, kto
ma talent, jest kreatywny, posiada
wiedzę i umiejętności, a produktem
wtórnym, wytwarzanym taśmowo.
Często zadowalamy się półśrodkami czy półproduktami, ocierającymi się o kicz. Ostatnio robi na mnie
wrażenie popularność drukowanych „dzieł sztuki”. Mam na myśli
różnego rodzaju reprodukcje. Wiele osób kupuje wydruki obrazów,
grafik czy zdjęć, dużego formatu,
zrobione w dobrej jakości. Nie jest
to taka tania przyjemność, a jednak
popularna. Nikt nie dyskutuje o cenie tych „dzieł”, nikt się nie targuje.
Gdy artysta chce sprzedać swój obraz, większość odbiorców podnosi,
że to rzecz zbytku, że za drogie itd.
Nie mam na myśli czołówki artystów współczesnych, czy dawnych,
tylko przeciętnych malarzy, którzy

Wyjątkowe odznaczenie z rąk Prezydenta Miasta Krakowa

17 czerwca br. odbyła się uroczysta gala finałowa, podsumowująca tegoroczną edycję
projektu pod nazwą „Mecenat Dziecięcych Talentów”. W gronie wyróżnionych za wspieranie rozwoju wybitnie uzdolnionych maluchów, znalazł się kompleks Factory Kraków i Futura Park. Honorową statuetkę wręczył Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski.
szyć młodym sportowcom,
artystom i naukowym geniuszom w ich drodze do sukcesu oraz brać aktywny udział
w spełnianiu marzeń tych
niezwykle uzdolnionych maluchów – mówi Anna Kusior-Jabłońska, koordynator ds.
marketingu w Factory Kraków.

Mecenat Dziecięcych Talentów
to projekt realizowany przez
Fundację Czas Dzieci. Jego
celem jest umożliwienie dzie-

ciom pochodzącym z ubogich
rodzin i zamieszkującym peryferyjne miejscowości, rozwoju ich szczególnych talentów.
Wsparcie finansowe w postaci
kursów, warsztatów, wyjazdów
na konkursy i strojów artystycznych, pozwala na realizację marzeń podopiecznych
Fundacji, a także przyczynia
się do wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci z terenu
Gminy Miejskiej Kraków.

„Jeśli potrafimy pomóc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”
- projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej i OSP w Białym Kościele

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele nawiązała w tym roku współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną z Białego
Kościoła. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było opracowanie projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów
szkoły pod hasłem „Jeśli potrafimy pomóc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”.
U podstaw projektu znalazły się 3
główne cele:
• kształtowanie prawidłowych
postaw dzieci i młodzieży,
• zachęcanie ich do nauki udzielania
pierwszej pomocy w myśl zasady
„każdy może pomóc”,
• uczenie szacunku dla zdrowia
swojego i innych.
Z powodzeniem udało się je
osiągnąć dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu zwłaszcza
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy
OSP w Białym Kościele, którzy
przeprowadzili w oddziale przedszkolnym i klasach I – VI cykl
zajęć edukacyjnych. Zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące

samej pracy strażaka -ochotnika
oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W trakcie spotkań członkowie
MDP korzystali z fantoma, zakupionego w ramach realizacji
projektu: „W trosce o kształcenie
prawidłowych wzorców wychowania dzieci i młodzieży - zakup
fantoma do ćwiczeń” współfinansowanego przez Gminę Wielka
Wieś w ramach realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy

społecznej oraz edukacji oświaty
i wychowania w 2014 roku.
Jak się okazało fantom był doskonałym narzędziem do praktycznej nauki udzielania pierwszej
pomocy osobie nieprzytomnej.
Odważna część uczniów miała
okazję sama wykonać na fantomie
masaż serca połączony ze sztucznym oddychaniem. Uczniowie
zostali również zapoznani z podstawowym sprzętem, jaki strażacy
posiadają w torbie medycznej, niezbędnym do udzielenia pierwszej
pomocy.
Tego typu zajęcia doskonale oswajają dzieci z różnymi niecodziennymi sytuacjami, ponadto uczą
radzenia sobie w okolicznościach,

za swój obraz chcą wiele. Czasem
niezłe obrazy sprzedawane są za
drobne kwoty. Za niewielką sumę
można już kupić rysunek ołówkiem, pastel, czy akwarelkę. Nie
są to dzieła monumentalne, ale jest
to dzieło rąk ludzkich, jest efektem
działań artysty. Czy to samo można
powiedzieć o plakacie kupionym
w markecie oprawionym w ramki?
Dlaczego nie chcemy inwestować
w sztukę, w rękodzieło? Czy przeciętny odbiorca obrazu zdaje sobie
sprawę, ile czasu, wiedzy wymaga
namalowanie np. martwej natury pasującej do płytek w kuchni?
Przecież aby powstał taki obraz,
trzeba przemyśleć kompozycję,
przygotować płótno, farby, pędzle.
Są to drogie materiały. Twórca poświęca wiele środków i czasu. Jeżeli dziesięciu artystów będzie malować tą samą martwą naturę, każda
praca będzie inna, indywidualna
i to jest cenne. Kupiony przez nas
w markecie budowlanym wydruk,
jest jednym ze stu tysięcy takich
samych. Warto więc chyba zastanowić się, które 100 zł wydane przez
nas jest lepiej ulokowane. Ceńmy
rękodzieło. Jest ono na wagę złota
w dzisiejszych czasach. Jesteśmy
otoczeni przez przedmioty wykonane fabrycznie. Warto pozwolić
sobie na tą odrobinę luksusu i zain-

Pierwsze wnętrze wykonane w całości
za pomocą drukarki 3D.
Projekt powstał za pomocą
algorytmów, architekci Michael
Hansmeyer
i Benjamin Dillenburg określili tylko
proporcje poszczególnych warstw.

westować w coś niepowtarzalnego
np. ręcznie robioną biżuterię, meble od snycerza, rzeźbę która nie
została wydrukowana. Zwracajmy
uwagę na wykonanie i zacznijmy
doceniać kreatywność twórców.
W czasach gdy wszystko może
nazwać sztuką, zadbajmy o sztukę
oryginalną, w której przejawia się
genialna myśl artysty.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Autorka jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania obejmują sztuki plastyczne, turystykę kulturalną, muzykę oraz film. Sama zajmuje się malarstwem i rękodziełem artystycznym. Felietony
Ewy Wołoszyn poświęcone artystom, malarstwu, ciekawostkom ze świata muzyki, teatru, literatury i filmu będą ukazywać się regularnie na łamach „Gwarka”. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Factory Kraków i Futura Park Mecenasem Dziecięcych Talentów

– Mecenas Dziecięcych Talentów to odpowiedzialna
rola, która przyniosła nam
jednak dużo radości i satysfakcji. Jesteśmy dumni, że
organizowaną w Factory
Kraków akcją „Podziel się
z nami emocjami” mogliśmy
przyczynić się do pomocy
utalentowanym dzieciakom,
wspierając ich rozwój kulturalny i edukacyjny. Cieszymy
się, że mamy szansę towarzy-
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gdzie niejednokrotnie zagrożone
jest zdrowie, a nawet życie ludzkie.
Pokazy na fantomie i możliwość
ćwiczenia na nim przez dzieci
w sposób obrazowy i realistyczny
uświadamiają najmłodszym, jak
ważna jest nauka o człowieku oraz
budowie i procesach życiowych,
jakie zachodzą w jego organizmie.
Wpajanie dzieciom takiej wiedzy
od najmłodszych lat kształtuje
w nich wzorce dobrego postępowania, odpowiedzialność za drugą
osobę i świadomość, jak kruche
może być ludzkie życie.
vv A. Zajączkowska,
G. Szopa

Fiat 125p – legenda

Polski Fiat 125p – samochód osobowy klasy średniej produkowany
w FSO na Żeraniu od 28 listopada
1967 do 29 czerwca 1991 na podstawie umowy licencyjnej z włoską
firmą FIAT z 1965 roku. Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę
zmieniono na FSO 125p.
Nasze rodzime auto zostało wprowadzone jako chlubny następca przestarzałej, choć budzącej zachwyt Warszawy
223/224. Fiata 125p napędzały silniki
o pojemności 1,3 i 1,5 litra, w późniejszym czasie dodatkowo przejęto gamę
jednostek napędowych z Poloneza.
W późniejszym czasie powstały krótkie serie z silnikami wysokoprężnymi
i benzynowymi DOHC. Moment obrotowy przenoszony był przez: suche
jednotarczowe sprzęgło, 4-biegową manualną (od 1985 5-biegową) skrzynię
biegów, dwuczęściowy wał napędowy
i tylny most na koła tylne. Najbardziej
widoczna modernizacja tego modelu
przygotowana została dla rocznika 1975,
podkreślono walory wyglądu zewnętrznego, jak też zmieniono nieco kabinę.
W roku 1978 wprowadzono następcę,
Poloneza. Te dwa polskie modele produkowane były jednak równocześnie aż do
1991 roku. Łącznie powstało 1 445 699
egzemplarzy modelu, z czego 874 966
trafiło na eksport.
Polski Fiat do 1969 r. produkowany
był tylko w wersji 1300 generującej 60
KM. Samochód mógł rozpędzić się do
140 km/h, a setkę osiągał w 21 sekund.
Mocniejsza wersja 1500, która później
zdominowała rynek, generowała 70 KM,
przyspieszała w 19 s i spalała średnio
9-10 litrów na setkę. Pierwsze egzemplarze trafiały do ministerstw i znanych
ludzi. Samochód przez pierwsze lata
produkcji był wręcz astronomicznie
drogi i ciężko dostępny m.in. dlatego, że
wielką część produkcji wysyłano zagranicę – do krajów socjalistycznych (m.in.
na Kubę), jak i na Zachód. Polski Fiat
125p w wersji kombi cieszył się powodzeniem w Wielkiej Brytanii, gdyż nie
miał konkurentów w tej klasie.
W 1971 r. wprowadzono kilka znaczących modyfikacji w konstrukcji

samochodu: wzmocniono łożyskowanie tylnego mostu, wprowadzono bezobsługowy wał napędowy oraz osłonę
przedziału silnika. W następnym roku
wprowadzono pasy bezpieczeństwa dla
kierowcy i pasażera, zamknięty układ
chłodzenia i dwuobwodowy układ hamulcowy. Skrzynia biegów została przeniesiona z kolumny kierownicy do tunelu
w podłodze. Produkowany w latach od
1967 do 1983
Podstawowe parametry sedana, produkowanego w latach 1967-1983:
Liczba drzwi: 4; Liczba miejsc: 5

Wymiary zewnętrzne:
Długość x Szerokość x Wysokość:
4226 x 1630 x 1440 mm
Rozstaw osi: 2506 mm
Rozstaw kół: przód: 1298 mm
tył: 1275 mm

Zwis: przód: 670 mm, tył: 1050 mm
Produkcja wersji silnikowych:
1.3 60 KM lata: 1967-1983
1.5 70 KM lata: 1967-1983
1.6 98 KM lata: 1980-1983
1.8 105 KM lata: 1971-1983
2.0 112 KM lata: 1979-1981
2.0 140 KM lata: 1980-1983

Wielu z nas pamięta te nieprawdopodobne kształty, skóropodobne obicia foteli,
wyjątkowy pomruk silnika czy jedyny
w swoim rodzaju prędkościomierz. Osobiście znam ludzi, którzy nie zamieniliby starego, poczciwego, dobrze utrzymanego fiata 125p, na nowy model innego
auta, produkowanego według wzorców
najnowszej techniki.
Masz tego typu wspomnienia, a może
jakieś inne, ciekawe auto w garażu?
Napisz do nas, ciekawe artykuły zostaną
opublikowane na łamach „Gwarka”.

vv MW
reklama@gwarek-malopolski.pl
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Zakończenie sezonu sportowego w SKF Jura Basket Zabierzów

Na zakończenie sezonu sportowego 2013/2014 zorganizowano w dniu 1
czerwca br. z okazji Dnia Dziecka II Rodzinny Turniej Koszykówki w którym
uczesyniczyli zawodnicy i ich rodzice. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna
Kadetów przed drużyną Rodziców i drużyną Młodzików. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale złote, srebrne i brązowe.

Po zawodach członkowie klubu
spotkali się na wspólnym przyjęciu
przy kawie, herbacie i słodyczach
W czasie spotkania podsumowano
dotychczasową 3-letnią działalność
klubu pod kątem propagowania
zajęć sportowych w naszej gminie
i dotychczasowych osiągnięć sportowych. Klub może już poszczycić się dwukrotnym zdobyciem
mistrzostwa małopolski kadetek
i uczestnictwem w półfinałach mistrzostw Polski kadetek, 3 miejscem
w II lidze kobiet, zajęciem 6 miejsca
w małopolsce w minikoszykówce
dziewcząt i uczestnictwem mło-

dzików w ćwierćfinale mistrzostw
Polski. Trenerzy Katarzyna Homoncik i Jerzy Chwojka wręczyli najlepszym sportowcom upominki za
zdobycie największej ilości punktów
w rozgrywkach i najlepszą frekwencję na treningach. Na zakończenie
spotkania w czasie dyskusji nakreślono dalsze kierunki rozwoju klubu
oraz omówiono sprawy związane
z przygotowaniem do następnego
sezonu sportowego.

vv Kazimierz Kaim
Zdjęcie: SKF Jura Basket Zabierzów

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

Dyskusyjny Klub Książki w Księgarni Matras

12 czerwca o godz. 18.00 w księgarni Matras zlokalizowanej w Modlniczce
(w Futura Park) odbyło się wyjątkowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych. W tym magicznym miejscu, gdzie zapach książek miesza się
z aromatem świeżo parzonej kawy, której klubowiczki mogły skosztować
rozmawiałyśmy o książce Urszuli Dudziak „Wyśpiewam wam wszystko”.
Na kartach tej niezwykłej książki poznajemy Urszulę Dudziak
–artystkę, ale także człowieka – kobietę, żonę, matkę. Za
pośrednictwem bogato ilustrowanej książki artystka zabiera
nas w świat jazzu. Pojawiają się
najważniejsze postacie światowego jazzu, z jakimi Urszula
Dudziak podczas swej kariery
miała styczność zarówno na
płaszczyźnie artystycznej jak
i towarzyskiej.

tkań DKK omawiamy różną literaturę, ale zdecydowany prym
W książce nie brakuje jej oso- wiodą książki biograficzne i aubistych przeżyć i spostrzeżeń tobiograficzne. Pozwalają one
związanych z codziennymi wypłynąć na szersze horyzonty
sprawami i problemami, jak i dają możliwość poznania życia
zdrowie, mieszkanie czy męż- osób znanych i podziwianych.
czyźni. Z tych 300 stronic emaZapewne nie raz jeszcze Dysnuje zupełny inny wizerunek
kusyjny Klub Książki z Wielwokalistki, z jakim większość
kiej Wsi pojawi się w kawiarni
czytelników tej książki zapewksięgarni Matras, aby przy arone jej postać utożsamiała nie
matycznej kawie, dobrej książce
znając jej osobiście. W trakcie
i smacznych ciastkach migdanaszych comiesięcznych spo-

łowych z Cukierni Stochalski
dyskutować o literaturze.

Serdecznie dziękujemy księgarni Matras zlokalizowanej
w Modlniczce za zaangażowanie, dobrą kawę i możliwość
spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki z Wielkiej Wsi w tym
magicznym miejscu z mnóstwem książek.
vv GBP

Zapraszamy do poparcia lub współdziałania z Fundacją Dar Serca działającą we współpracy z grupami wolontariackimi
Inicjatywy Lokalnej dla Zwierząt.
Naszym celem jest pomoc zwierzętom w podkrakowskich gminach. Tym, które ktoś wyrzuca z jadącego samochodu, lub pozostawia
w lesie; tym, których nikt nie chce przygarnąć; tym, które są stare i chore lub żyją w złych warunkach.
Podjęliśmy współpracę z urzędami gmin, aby wspólnie poprawiać los naszych zwierząt. Szukamy dla nich domów stałych
i zastępczych, opiekunów-przyjaciół na czas choroby, wolontariuszy do działań w najbliższym terenie. Stworzyliśmy kameralne
przytulisko dla bezdomnych psów i kotów, w którym mogą oczekiwać na domy adopcyjne. Opiekujemy się nimi, zapewniamy
profesjonalną pomoc weterynaryjną, przygotowujemy na spotkanie z nową rodziną.
Naszych podopiecznych można zobaczyć na naszych stronach internetowych www.pomoczwierzakom.pl
oraz www.facebook.com/znajdzmidom.
Można również do nas dołączyć na naszym proﬁlu na Facebooku http://www.facebook.com/inicjatywalokalna.dlazwierzat.

Jeżeli kochasz zwierzęta, każde, duże i małe, domowe i gospodarskie, zastanów się przez chwilę
co możesz dla nich zrobić,ot tak z odruchu serca czy empatii.
Przystąp do nas, jeśli czujesz, że tak powinieneś zrobić lub pomóż ﬁnansowo wpłacając datki
na konto Fundacji Dar Serca CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544
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Ciało
w
Rącznej
Dzień Dziecka w Dębniku WBoże
tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana świętem
Popołudnie 14 czerwca w naszej wiosce było czasem dla dzieci. Pani Sołtys,
Rada Sołecka oraz OSP w Dębniku przygotowali po raz trzeci Dzień Dziecka.
Chociaż pogoda płatała figle i raczyła organizatorów oraz uczestników na
zmianę chwilami z burzą, deszczem i słońcem, impreza udała się.

Dla przybyłych dzieci, rodziców i dziadków zostały przygotowane różne atrakcje i miłe
niespodzianki.
Indywidualne
i grupowe konkurencje sportowe w różnych kategoriach wiekowych, chociaż przeprowadzone w ograniczonej przestrzeni
remizy strażackiej, dostarczyły
wielu emocji. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali obdarowani nagrodami.

W międzyczasie na boisku dzieci zmagały się z torem przeszkód przygotowanym przez
strażaków. W chwilach bez
deszczu można było również
pobawić się na eurobungee oraz
w dmuchanym strażackim torze
przeszkód. Fajnym akcentem
naszej imprezy była możliwość
przejażdżki wozami straży
z Dębnika i Paczółtowic oraz
motocyklami
reprezentantów
klubu „Grupa Południe”, którzy
po wyczerpującej akcji Motoserce na chwilę przyjechali do nas.
Wiele małych twarzy dzieci zostało pomalowanych przez panie
z firmy Oriflame.
Dzieci zostały obdarowane balonikowymi „stworkami”. Późnym popołudniem w konkursie
karaoke nieśmiałe kroki na scenie stawiały nie tylko pociechy.

Bożego Ciała, miała miejsce w dniu 19 czerwca. Jak co roku, to tradycyjne święto,
obchodzone jest we wszystkich polskich miastach i wsiach. Obchody tej uroczystości
w naszym kraju zapoczątkował biskup Nankier w diecezji krakowskiej w roku 1320; sto
lat później święto było już obchodzone powszechnie w całych kraju.
Obchody święta Bożego Ciała wiążą się z procesją z Najświętszym
Sakramentem po ulicach parafii.
Procesja zatrzymuje się kolejno
przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty czterech
Ewangelii.

słodki poczęstunek przygotowa- Klubu Motocyklowego „Grupa
ny przez mieszkanki Dębnika. Południe”, OSP z Paczółtowic,
Równie atrakcyjna była oprawa p. Magdaleny Szczygieł, p. Jacka
muzyczna imprezy. Organizato- Ciempy – Michalskiego z Firmy
rzy dziękują wszystkim, których Hartmann, p. Alicji Godyń oraz
nie odstraszyła zmienna pogoda, Pań z Firmy Oriflame, Pani Sołza przybycie i zabawę.
tys i Radzie Sołeckiej z Siedlca,
Szczególne podziękowania za Zespołu Muzycznego „Romero
włączenie się w organizację Dnia – Band”, p. Wojciecha Gałosza
Dziecka w Dębniku Pani Sołtys, z firmy „ABart”, p. Piotra BarRada Sołecka oraz OSP kieruje czyka z Firmy „Eurobunge”.
do: ks. Ryszarda Pałki, Czesława Dziękujemy również niezmierBartla Burmistrza Miasta i Gmi- nie ciepło mieszkańcom Dębny Krzeszowice, Niny Kurdziel
nika za słodki poczęstunek (p.
– Pełnomocnika Burmistrza
Stanisławie Majcherczyk, p.
ds. Przeciwdziałania UzależBarbarze Majcherczyk, p. Marii
nieniom, Kopalni Wapienia
Syguła, p. Helenie Cekiera, p.
w Czatkowicach – Spółki GruJózefie Stachowskiej, p. Barbapy Tauron, Firmy „Kaprin” Sp.
z o.o. Prefabrykaty Betonowe, rze Baranek) i pomoc w trakcie
Cukierni – lodziarni „Melba”, p. imprezy (p. Barbarze Baranek,
Heleny Cekiery z firmy Kamie- p. Krystynie Stachowskiej, p.
niarstwo Artystyczne i Budow- Barbarze Wójtowicz).

Na zmęczone zabawą dzieci i dorosłych czekały: kiełbaski z grilla, soczki, wafelki, lody oraz lane „CEKIERA” z Dębnika,

Anna Ficner-Ogonowska:
Krok do szczęścia
Kontynuacja „Alibi na szczęście” to mądra
i pełna ciepła opowieść o tym, że życie nigdy nie przestaje nas zaskakiwać i że nic
nie dzieje się bez przyczyny. Szczęście
czeka na każdego, kto odważy się zrobić
pierwszy krok.

Harlan Coben:
Sześć lat później
Sześć lat temu Natalie Avery, ukochana Jake’a Fishera, miłość jego życia, wyszła za innego
mężczyznę. Przez sześć lat żył ze złamanym
sercem, wypełniając pustkę pracą. Poszukując prawdy o kobiecie, która złamała mu serce,
Jake budzi upiory przeszłości i sam naraża się
na śmiertelne niebezpieczeństwo...

Tanya Valko: Arabska żona;
Arabska córka; Arabska krew;
Arabska księżniczka
Wstrząsająca historia Polki, która poślubiła muzułmanina. Autorka opisuje
niezwykłe losy Doroty – Polki, która jako
nastolatka poślubia Libijczyka i wyjeżdża
z nim do kraju jego przodków. Tam ukochany pokazuje swoje prawdziwe oblicze.
Dorota zaślepiona miłością nie zdaje sobie sprawy, że mąż jest zagrożeniem dla
niej i jej córeczek – kiedy się orientuje, jest
już za późno. W kontynuacji poznajemy
dalsze losy Doroty oraz jej dorosłej córki
Marysi, która sama zostaje matką Nadii.
Poznajemy kraj arabski nie tylko oczami
Europejek, ale też rodowitych mieszkanek.
Poznajemy próby emancypacji arabskich
kobiet i znalezienia przez nie miejsca dla
siebie w kraju mężczyzn.

We wsi Rączna, malowniczo położonej wśród pól i lasów na terenie
gminy Liszki, w obchodach bierze
udział niemal cała wieś. Mieszkańcy z wyprzedzeniem starannie
przygotowują się do tego święta,
szykując kwiaty i ozdoby ołtarzy
oraz obrazów i figur świętych, które
obnoszone są w trakcie procesji.
W procesji brało udział bardzo wielu młodych ludzi, którzy to tradycyjne święto obchodzą wspólnie ze
swoimi rodzicami i dziadkami.
Szczególne wrażenie robią starsze
mieszkanki wioski ubrane w piękne
krakowskie chusty, spódnice i tradycyjne korale. Nie zabrakło też strażaków z miejscowej OSP.
Proboszcz parafii serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknej oprawy
tych uroczystości.

W Polsce uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest
dniem ustawowo wolnym od pracy,
także wielu z nas mogło cieszyć się
chwilami spokoju w gronie rodziny
i przyjaciół, tym bardziej, że w tym
roku pogoda była dla nas łaskawa.

vv Bożena Stachowska

vv Redakcja

Jacek Piekara: Szubienicznik :
falsum et verum
Tropiciel złoczyńców gwałcicielem i mordercą ?
Podstarości Jacek Zaremba został oskarżony
o okrutne zbrodnie. Czy dowiedzie swej niewinności i tego, że padł ofiarą diabolicznych knowań? A może Zaremba to wilk w owczej skórze?
Kontynuacja „Szubienicznika” do ostatniej chwili
trzyma czytelnika w napięciu. Stare tropy jeszcze
bardziej się plączą, nowe fakty wychodzą na jaw.
Kto jest kim w tej tajemniczej rozgrywce?

Lisa Gardner: W ukryciu
Annabelle Granger uciekała, odkąd sięga pamięcią. Jej rodzina regularnie zmieniała nazwisko, miejsca zamieszkania, samochód. Problem
w tym, że po śmierci rodziców dorosła już Annabelle dalej nie ma pojęcia, przed kim jej rodzina
tak naprawdę uciekała. Jednak, gdy pewnego
dnia bierze do ręki poranną gazetę, z której dowiaduje się, że zmumifikowane ciało małej Annabelle Granger znaleziono w masowym grobie na
terenie byłego szpitala psychiatrycznego koszmar powraca.

Urszula Dudziak:
Wyśpiewam wam wszystko
Niesamowite historie spisane dzięki pamiętnikom
pisanym od wczesnych lat młodości. Historia życia,
podróży artystki, jej życie w Polsce a potem przez
dwadzieścia lat w Nowym Jorku. Biografia, dzięki
której poznajemy historię współczesnego jazzu, ale
także poznajemy wspaniałą kobietę, która mimo wielu trudności potrafi z humorem i ufnością patrzeć na
świat. Poznajemy człowieka zakochanego w świecie, ludziach i życiu. Poznajemy Urszulę Dudziak.

Ewa Chotomska:
Pamiętnik Felka Parerasa
Pies. Imię: Feliks (od : felix – szczęśliwy). Nazwisko : Pareras (od: parę ras). Kudłaty. Szczery
i naiwny. Jak dziecko. I tak samo jak dziecko odczytuje świat – w sposób naiwny i bezpośredni.
Felek wraz ze swoimi paniami zwiedza Polskę,
występuje w radiu i telewizji, uczestniczy w życiu
całej rodziny. I niezmiennie nas bawi. I rozczula.

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”
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Białe kiełbaski czyli ślimaczki z miodem

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

Szanowni Państwo, piszę do Państwa, gdy upał za oknem niemiłosierny, mam nadzieję, że niedługo upały się skończą, a zacznie letnia ciepła pogoda, czyli lato w pełni, a jak lato to grill. U mnie w tym roku na grillu będą królowały białe kiełbaski, ale nie
ze sklepu, a wyrób własny. Naprawdę są proste w przygotowaniu, a nie znajdziemy
w nich niczego, czego byśmy nie chcieli. Zatem przejdźmy do przepisu.
Białe kiełbaski czyli ślimaczki z miodem
• 1,5 kg łopatki wieprzowej
• 1 kg boczku surowego
• 5 ząbków czosnku
• 2 łyżki soli
• 2 łyżki pieprzu świeżo zmielonego
• 1,5 szklanki zimnej wody
• 5 łyżek miodu gryczanego
• 15 metrów jelit baranich do kabanosów

www.almaspei.pl

w której są przechowywane.

Potem na maszynkę do mięsa nałożyłam
obcięty nożem lejek (węższa końcówka
niż standardowy lejek do nadziewania).

Jelita naciągamy kawałkami na nasz lejek
od maszynki. Dzielimy jelita na kawałki,
koniec każdego kawałka wiążemy na supełki. Do maszynki wkładamy mięso
(już bez ostrzy w środku) i nadziewamy
jelita. I gotowe.

Łopatkę i boczek umyłam pod zimną
wodą, osuszyłam, pokroiłam w grubą Całość zajmuje koło 2 godzin pracy.
kostkę. Zmieliłam w maszynce do mięsa A efekt murowany. Pozdrawiam serdeczna dużych oczkach wszystko, a potem 2/3 nie i życzę udanego grillowania :)
masy raz jeszcze zmieliłam w maszynce przez sitko z mniejszymi oczkami.
Szanowni Czytelnicy - właśnie się dowieWszystko razem porządnie wymieszadziałam, że rozpoczął się konkurs, gdzie
łam rękami z przyprawami oraz z zimną
wybierany jest Najsmaczniejszy Blog
wodą. Masę trzeba wyrobić jak ciasto,
Małopolski http://krakow.naszemiasto.
porządnie i długo.
pl/plebiscyt/karta/kuchnia-na-wzgorzuJelita płuczemy pod ciepłą wodą, wkładamy do garnka, zalewamy ciepłą wodą
(ok. 30 C) i moczymy, co jakiś czas mieszając je ręką żeby spłukać z nich sól,

,8954,190734,t,id,kid.html
i jest tam też i mój blog. Głosowanie szybkie
i proste! Z góry wielkie dzięki za każdy głos!

vv Ulla Pałka

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

NOWE LAKIERY DO PAZNOKCI
Witam serdecznie !!!
Chciałam Wam przedstawić naszą NOWOŚĆ - są to lakiery do paznokci,
mocno kryjące i utrzymujące się na paznokciach, aż do 14 dni.
Dzięki technologi Expert Gel równomiernie rozprowadzają się na paznokciach,
a kolory są odporne na blaknięcie i odpryskiwanie. Szeroki pędzelek typu High
Definition umożliwia precyzyjną aplikację. Lakiery dostępne są w 15 kolorach.
Lakiery można zobaczyć i przetestować w naszych BIURACH - SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

PRACA
Osoby, szukające pracy lub dodatkowego źródła dochodu zapraszam na
SPOTKANIE. Dzięki unikalnym możliwościom jakie daje ORIFLAME, możesz
zacząć zarabiać już tego samego dnia, kiedy się zdecydujesz na współpracę.
NIE MUSISZ MIEĆ DOŚWIADCZENIA - pomożemy Ci
na każdym etapie rozwoju. Masz pełną kontrolę nad swoim czasem.
TO OD CIEBIE ZALEŻY, CZY BĘDZIE TO TWOJE HOBBY,
PRACA DODATKOWA CZY PRACA NA CAŁY ETAT!!!

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek 15.00- 17.00 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 12.00 – 18.00

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.

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

ul. K. K. Wielkiego 29,
32-300 Olkusz ,
tel. 32 754 56 70,
tel. kom 608 696 097

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt • Rejestry VAT
• ZUS

• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!
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PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
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Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
w Krzeszowicach.

prowadzą ZAPISY od września 2014 r.
do klasy pierwszej,
drugiej (dla absolwentów szkoły zas.) i trzeciej

Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych Zaocznego (3 letniego)
Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
www.szkolazaoczna.com.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TENCZYNKU
OGŁASZA:
NABÓR DO KLASY I GIMNAZJUM
O PROFILU JĘZYKOWYM.
Zapewniamy rozszerzony program języków obcych
- angielskiego i niemieckiego.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy
zagraniczne, uczestnictwo w kursie językowym
Euroweek - szkoła liderów.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numer tel.:

12 282 17 16

Męska strefa w Oknach Natury Day SPA

Pomimo tego, iż proporcje między liczbą kobiet i mężczyzn odwiedzających ośrodki spa wynosi 80-20 to
zainteresowanie taką ofertą w męskim świecie jest coraz większe. To nieprawda, że panowie nie dbają o siebie przeciwnie coraz bardziej zależy im na atrakcyjnym wyglądzie i dobrym samopoczuciu, dlatego rynek
kosmetyczny i spa w tym zakresie najlepsze lata ma przed sobą.
Nasze Day SPA jest świetnym miejscem dla Panów,
którzy chcą się zrelaksować,
czy skorzystać z zabiegów,
ale niekoniecznie w miejscu w którym będą widziani
przez innych – u nas mogą
liczyć na dyskrecje, przyjazną atmosferę a przede
wszystkim, co bardzo sobie
cenią usługę na wysokim poziomie, czego często brak jak
mówią w takich miastach jak
Kraków. Może właśnie dla
tego, Męska Strefa ma coraz
więcej zwolenników i to nie tylko osób, które mieszkają w naszym rejonie ale również dojeżdżających
z większych miast. Największą popularnością wśród
Panów cieszą się masaże Ajurwedyjskie oraz hawajski
masaż lomi lomi, często próbują zabiegów na twarz
szczególnie ekskluzywne zabiegi setowe oraz zabiegi
normalizujące do skóry wrażliwej lub tłustej. Poniżej
propozycje dla Panów.

Masaże SPA

Abhyanga - Ajurwedyjski masaż całego ciała ciepłym olejem. Wyrównuje energię, pobudza krążenie
krwi i limfy. Oczyszcza organizm z toksyn i złogów.
Regeneruje, odmładza, łagodzi bóle mięśni, stawów
i kręgosłupa. Masaż łączymy z masażem głowy Shiro Abhyanga lub masażem Udvartana. Najbardziej
ekskluzywna wersja to masaż na 4 ręce dostarczający
niesamowitych doznań płynących z harmonicznych
ruchów wykonywanych prze 2 masażystki.

Lomi lomi - jest to piękny, harmonijny masaż, wywodzący się z Hawajów, łączący w sobie płynny,
subtelny dotyk i muzykę dający pełne rozluźnienie
i relaks. Masaż ten wpływa pozytywnie na stan zdrowia i ogólne samopoczucie, przynosi uczucie ulgi dla
napiętych mięśni, poprawia ruchomość i elastyczność
stawów. Wspaniale uelastycznia skórę, wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej, powoduje szybkie usuwanie substancji toksycznych.
Autorski masaż Munnar - inspirowany ajurwedą,
masażem hawajskim, klasycznym, który przywraca

harmonijny przepływ energii, zapewnia głęboki relaks, eliminuje stres i negatywne emocje, aktywuje
system odpornościowy i poprawia samopoczucie,
niweluje napięcie mięśni. Zalecany w następujących
dolegliwościach: nerwicach i stanach depresyjnych,
chronicznym zmęczeniu, osłabieniu funkcji systemu
immunologicznego, w problemach z koncentracją i pamięcią, przy bólach migrenowych i zatokowych, przy
nadciśnieniu i niedociśnieniu, problemach z kręgosłupem. Polecamy również Munnar w opcji na 4 ręce.

Masaż leczniczy - połączony z sauną lub kąpielą
perełkowo - ozonową Masaż klasyczny połączony
z intensywną terapią kręgosłupa przynosi długotrwałe rezultaty w serii 5-10 zabiegów. Stosujemy własne
sprawdzone już techniki oparte głównie na głębokiej
stymulacji i rozciąganiu mięśni przykręgosłupowych.
Intensywnym rozgrzaniu tkanki wywołującym rozluźnienie i skuteczne odprowadzenie substancji toksycznych z problematycznych miejsc. To jednak nie tylko
skuteczna terapia, ale również relaks przy dźwiękach
nastrojowej muzyki i aromaterapii. Masaż wykonujemy na gorącym oleju lub świecy.

Ceremonie SPA

Ceremonia Hammam - Oparty na filozofii bliskiego
wschodu ceremoniał Hammam składa się z czterech
etapów: rozgrzania organizmu w sunie, intensywnego
złuszczenia naskórka peelingiem, oczyszczenia skóry
masażem pianą z mydła savon noir oraz odżywienia
jej naturalnymi olejkami aromatycznymi lub masaż
na gorącej świecy, a dla panów lubiących osób słodsze
zapachy masaż czekoladowy - możliwa opcja masażu
na 4 ręce . Dodatkowo na koniec maska z błota z Morza Martwego, na zasadzie wrappingu, Ceremoniał
jest niezwykle relaksujący wspaniale działa również
na samopoczucie i odtoksycznienie organizmu, jest
też niesamowitą dawką mikroelementów i odżywienia
dla skóry przywracając jej naturalną gładkość i blask.
Relaks w blasku świec połączony z aromaterapią najwyższej klasy olejkami eterycznymi firm Primavera
i Finnsa.
Ceremonia Aufguss – Zabieg łączy w sobie zdrowotne właściwości jakie daje sauna fińska, która przeniesie Cię w ciepły klimat pachnący ziołami i cytrusami
i odżywczy zabieg na ciało. Ceremonia naparzania na

saunie, zwana również aufguss, polega na polewaniu
kamieni wodą z olejkiem zapachowym i rozprowadzaniu ciepłego powietrza wewnątrz sauny. Zabieg
wzbogacony jest specjalnym peelingiem solnym oraz
maską na ciało ziołową lub cytrusową. Masaż wykonywany jest na rozgrzanym oleju lub świecy z masła
karite i oleju arganowego możliwa opcja masażu na 4
ręce. Rytuał odbywa się przy blasku świec i zapachu
olejków eterycznych o cytrusowo korzennej nucie.
SPA dla stóp odżywczo regenerujący rytuał dla stóp
- na bazie kosmetyków Organique, zawierające w swoim składzie kwasy AHA, mocznik, glinki i cynk.
Zabieg polega na usunięciu zrogowaciałego naskórka
za pomocą specjalnej tarki, następnie wykonywany
jest wygładzający peeling cukrowy z szałwią oraz
nałożeniu maski odżywczo wygładzającej, cały zabieg poprzedzony jest kąpielą perełkowo - ozonową
w soli. Zabieg zawiera również pielęgnację płytki
paznokcia oraz masaż stóp. Efekty zabiegu zadowolą
nawet bardzo wymagających klientów stopy są wygładzone a efekt utrzymuje się długo.

Zabiegi kosmetyczne

Zabiegi poprzedzamy komputerowym badaniem skóry, określającym 5 parametrów i na podstawie wyniku
dobieramy zabieg np. nawilżający, normalizujący czy
oczyszczający z firmy Klapp
Men treatment - luksusowy zabieg setowy dla mężczyzn: dla skór zanieczyszczonych lub wrażliwych
i suchych. Skóra. mężczyzny potrzebuje indywidualnej pielęgnacji, ponieważ ma inną strukturę niż skóra
kobiety. Aby sprostać jej potrzebom, oferujemy zabiegi spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających .
Efekty zabiegu:
• wzmacnia i reguluje nadwrażliwość cery,
• przywraca równowagę sebum,
• dba o prawidłowy poziom nawilżania,
• wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe,
• odświeża i regeneruje cerę,
• reguluje pH, zwężając pory,

vv Ewelina Kościelny

Dla panów
proponujemy
męskie pakiety:
• Pakiet Silver
Masaż Abhyanga z zabiegiem na
twarz firmy Klapp dobranym po
badaniu skóry w cenie 230 zł
(cena regularna 280 zł)
• Pakiet Gold
Masaż Abhyanga z zabiegiem
SPA dla stóp w cenie 250 zł
(cena regularna 290 zł)
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KĄCIK KOLEKCJONERA
Ciemna strona ludzkiej natury –
trudność dokonywania wyborów
Tytuł jakże przewrotny i tajemniczy. Ale nasze życie jest przecież samo w sobie
przewrotne i tajemnicze. Chciał, czy nie chciał, zgodnie z naszą wolą lub nie – do
dokonywania wyborów jesteśmy zmuszani na każdym kroku. Jak trudne to są sytuacje, to chyba nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednym mądrym lub mniej
mądrym posunięciem zmieniamy swoje życie w sposób, jaki wcześniej nie był do
przewidzenia przez nikogo, a już najmniej przez nas samych. Przewrotność dokonywania przez nas wyborów w dłuższej perspektywie okazuje się, że w wyniku
następujących okoliczności sami stajemy się „kowalem własnego losu”.

Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że fakt, iż jesteśmy „rezydentami” pod
„Żabką” czy „Biedronką”, czy wiedziemy trudne i pełne zaskakujących niespodzianek życie, to nic innego, niż efekt podjętych wcześniej naszych mniej lub
bardziej świadomych decyzji. Decyzji podejmowanych jakże często nieświadomie, częstokroć nawet o tym nie wiedząc, że w tej oto chwili nasze osobiste
życie dokonuje zwrotu w całkowicie dla nas inną stronę. Niezauważalnie stajemy się kimś innym (raz lepszym, raz gorszym – zależnie od kryteriów naszej
świadomości). Nieraz podejmowane decyzje, z efektem każą czekać na siebie długie lata. Jakież jest nasze zaskoczenie,
gdy po jakimś czasie ze zdziwieniem zauważamy różnicę w naszym zachowaniu, całkowicie zdawałoby się do nas nie
pasującą. Ale życie już takie jest. Niesie ze sobą niespodziankę za niespodzianką. I największą sztuką jest uświadomienie sobie, że to nasze życie jest dla nas najcenniejsze. Bardzo trudno nauczyć się cieszenia się chwilą. Bo mrzonki
o czekających nas kiedyś tam wielkich uniesieniach z natury nie spełniają się, jeśli nie jesteśmy w stanie realnie oceniać
swojego najbliższego otoczenia. Każdy z nas, jak większość ludzi na tym świecie, ma marzenia. Marzenia o lepszym
życiu, lepszej miłości, większej adrenalinie. Cóż z tego, kiedy kryteria naszego postrzegania są jakie są, czyli najczęściej marne. Co z tego, że śni nam się wielka wygrana w totolotka. Najczęściej, szczęściem już jest fakt, że nie jest nam
dana próba posiadania zbyt dużej ilości gotówki, bo nie mamy pojęcia jak ją spożytkować. I tylko dzięki sobie spotyka
nas coś całkiem odwrotnego niż oczekiwaliśmy. Po co nam marzenia o wielkiej miłości, skoro nikt nas nie nauczył
kochać to co mamy. Może lepiej jest docenić to co już posiadamy i drogą ewolucji, krok po kroku, ulepszać raz już
rozpoznawalną drogę. Może bardziej celowe jest szukanie niedoskonałości w sobie niż planowanie wielkich rewolucji.
Jak doświadczenie mówi, rewolucje są dobre, ale pozytywny efekt jest dostrzegalny dopiero po kilku pokoleniach. Sam
dokonywałem w swoim życiu, wydawałoby się, że nie za bardzo dobrych wyborów. Po czasie różnice w tym co miało
być, a tym co jest w rzeczywistości były tak duże, że nawet nie kusiło mnie, by je oceniać. Można było w moim wypadku nauczyć się cierpliwości i subtelności w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Bo nigdy nie jest tak, że to co
widzimy na pierwszy rzut oka, to jest absolutna prawda. To już ksiądz Tischner twierdził, że prawdy są zawsze trzy …
Idzie czas kanikuły i urlopów. Nie podniecajmy się rewolucją na Ukrainie. Nie nakręcajmy się do wojny z Rosją. Nie
do końca wierzmy tym, co upatrują sobie lepszy los w Brukseli, bo nie zawsze, a raczej wcale, nie o nas myślą. Popatrzmy z dystansem na otaczający nas świat. Zaplanujmy sobie czas wolny z większym dystansem do życia. Może nieraz
warto „zjeść Snickers’a”… Po czasie okaże się, że to był strzał w dziesiątkę, w dodatku na przekór wszystkim „nam
życzliwym”.

Żeby nie być tylko gołosłownym i felieton ten nie stał się prezentem urodzinowym, to poniżej prezentuję kilka ciekawych banknotów ze świata (te i wiele innych – na mojej stronie internetowej). I to jest to, co chciałem napisać po
wprowadzeniu naszych nowych wzorów banknotów. Ale wyszło jak zwykle. Obiecuję poprawę …

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Uwaga!
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SZYBKA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
zł
Chwilówka w 15 minut 1.000
Pożyczka w 24 godziny 2.000 zł
200.000 zł
Kredyt
nawet na 150 rat

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67
> ALTANY
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE
I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA
PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI,
DONICE
> SZTACHETY,
PODBITKA,
BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692

Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

Zapraszamy
:
do naszego oddziału

KRZESZOWICE
Rynek 23
tel. 12 282 67 96
kom. 698 686 385
kredyty-chwilowki.pl

801 800 107
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl
Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych,
obiektów komercyjnych i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która
pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi: rzeczoznawcami majątkowymi,
radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi.

U nas wyłącznie
atrakcyjne oferty!
AKTUALNIE
POSZUKIWANE:

LOKAL W JERZMANOWICACH

Do wynajęcia lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach pod: przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, ośrodek zdrowia, ośrodek
rehabilitacyjny, ośrodek terapeutyczny i
in. Lokal jest nowy. Zostanie całkowicie
wykończonydogrudnia2014r.Wbudynku
przewidziano ogrzewanie gazowe. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a.
OdległośćodgłównejdrogiOlkusz-Kraków:
300 m. Cena 8800 PLN / m-c.

Dom 118 m kw.
w stanie surowym, położony w
Dulowej, na pięknej działce
14 a koło strumyka,
super cena: 175 tys. PLN.

Dom do remontu 85 m
kw. w Jerzmanowicach na
pięknej, widokowej działce
5 a, plus duży budynek,
który może pełnić funkcję
mieszkalnego,
cena 164 tys. PLN.

Dom drewniany 110 m kw. w
stanie surowym,
położony w Czernej,
na pięknej, widokowej
działce 8 a,
cena 225 tys. PLN.

Oryginalny dom 150 m kw.
Czułów/Mników,
położony na 15 a działce,
w urokliwym otoczeniu
przyrody,
cena 580 tys. PLN.
Oferta bez prowizji
od strony kupującej.

Przytulny dom 60 m kw.
plus poddasze do adaptacji
w Tenczynku, 10 a,
piękna działka,
cena 325 tys. PLN
Oferta bez prowizji
od strony kupującej.

Dom 280 m kw. plus
piwnice w Krzeszowicach,
pięknie wykończony,
na działce 17 a,
cena 635 tys. PLN.
Oferta bez prowizji
od strony kupującej.

10. Działka budowlana 10 a w Woli
Batorskiej, cena 110 tys. PLN.

18. D z i a ł k a b u d o w l a n a w Te n czynku o pow. 11 a. Wszystkie
media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną, działka jest płaska.
Cena 137 tys. PLN.

Dom 157 m kw. w stanie
surowym zamkniętym
z instalacjami, na działce
o pow. 8,7 a w Brzoskwini,
cena 269 tys. PLN.
Oferta bez prowizji
od strony kupującej.

• KAMIENICA
POD INWESTYCJE

Kamienica 488 m kw. z piwnicą
w O l kusz u , p o d inwes t yc je,
cena 770 tys. PLN. Oferta bez prowizji
od strony kupującej.

• Drewniany, stylowy	
dom w górach

ponad 200 m kw., położony na
widokowej działce 19 a (możliwość dokupienia dodatkowo
sąsiedniej działki – 19 a), dojazd
drogą asfaltową, cena 438 tys. PLN.
Ofer ta bez prowizji od strony
kupującej.

• Pomieszczenia biurowe	

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe 100 m kw. x 2, wyższy standard,
aneks kuchenny, cena za 100 m kw.
1500 PLN netto.

• DOM W PIEKARACH	
– DLA PRACOWNIKÓW

Do wynajęcia dla pracowników dom w
Piekarach, gm. Liszki, o pow. 90 m kw.
Cena 2 tys. PLN / m-c.

DZIAŁKI:
1.

Działka 10 a w Pękowicach k/Zielonek, cena 170 tys. PLN.- Piękna,
widokowa działka 27,5 a w Karniowicach, cena 430 tys. PLN.
2. Działka budowlana o pow. 15 a
w Białym Kościele przy głównej
drodze Olkusz-Kraków. Cena 160
t ys. zł . Możliwość dokupienia
sąsiednich 2 H działki rolnej.
3. Działka budowlana w Jeziorzanach, pow. 11 a. Cena 107 tys. zł.
4. Działka rekreacyjna w Jerzmanowicach (ze skałą), pow. 35 a. Cena
120 tys.
5. Działka budowlana widokowa 11 a,
Siedlce, cena 115 tys. PLN.
6. Działka budowlana widokowa 10
a , Siedlce, cena 85 tys. PLN.
7. P i ę k n a d z i a ł k a b u d o w l a n a 4 8 a w K r ze s zo w i c a c h ,
cena 230 tys. PLN.
8. Działka budowlana 8,5 a w Bolechowicach, przy głównej drodze,
cena 179 tys. PLN.
9. Działka budowlana 10 a w Burow ie, pr z y g łównej drodze,
cena 215 tys. PLN.

11. Działka widokowa 7,8 a w Mnikowie, z Warunkami Zabudowy,
cena 87 tys. PLN.
12. D z i a ł k a 10 a w M n i ko w i e ,
cena 59 tys. PLN.
13. Działka budowlana 7 a w Tenczynku, z mediami na działce, w okolicy
nowe domy, cena 104 tys. PLN.
14. Działka budowlana widokowa 10
a w Tenczynku, całość ogrodzona,
cena 136 tys. PLN.
15. Działka budowlana pod lasem
11,8 a w Tenczynku, media przy
działce, piękna, spokojna okolica,
cena 123 tys. PLN.
16. Działka budowlana w Tenczynku
o pow. 7 a. Wszystkie media na
działce. Dojazd drogą asfaltową.
Do sprzedania jest kilka sąsiadujących ze sobą działek, w sumie 40
a. Cena za działkę 7 a 87 tys. PLN.
17. Działka budowlana w Tenczynku
o areale 9 a. Wszystkie media
na działce. Dojazd drogą asfaltową, a następnie utwardzoną.
Cena 107 tys. PLN.

19. Działka budowlana w Tenczynku
o areale 40 arów. Wszystkie media
na działce. Z jednej strony droga
asfaltowa z drugiej utwardzona.
Istnieje możliwość wydzielenia
mniejszych działek, jest wstępny
projekt podziału. Cena 415 tys. PLN.
20. Działka budowlana w Miękini o pow.
10 a. Prąd na działce obok, woda
i kanalizacja w drodze. Jest możliwość dokupienia: działki 10 a oraz
domu do remontu na 11 a działce.
Cena za działkę 10 a 94 tys. PLN.
21. Działka budowlana 11 a w Miękini,
cena 104 tys. PLN.
22. Działka budowlana widokowa
w górach, 19 a, wszystkie media
na działce, częściowo ogrodzona, droga dojazdowa asfaltowa,
cena 70 tys. PLN.
23. Działka budowlana widokowa
w górach, 4 a, wszystkie media
w drodze, częściowo ogrodzona,

1. Działka przemysłowa
z dojazdem dla TIR, wielkość 25-30 a w podkrakowskich gminach.
2. Dom do wynajęcia do 30
km od Krakowa.
3. Dom do wynajęcia w Tenczynku lub Krzeszowicach
z ogrodzoną działką.
4. Mieszkanie do wynajęcia
w Krzeszowicach lub
okolicy.
5. Działka budowlana 12001800m2, dojazd drogą
asfaltową, media w drodze (w tym kanalizacja),
niedaleko przedszkole,
szkoła, dobra komunikacja
do Krakowa lub Katowice.
6. Dom do 180 tys. PLN do
zamieszkania, najlepiej
w Jerzmanowicach lub
Wielkiej Wsi.
7. Mieszkanie do kupna,
w Krzeszowicach, na
parterze lub pierwszym
piętrze w dobrej cenie.

Piękna, komfortowa
posesja w Jerzmanowicach:
dom 147 m kw
na działce 27 a.
Cena 685 tys. PLN

Dom 140 m kw.
do remontu w Miękini,
na działce 10 a,
cena 140 tys. PLN.

tel. 796-351-499.
droga dojazdowa as faltowa ,
cena 14,5 tys. PLN.
24. Działka budowlana w górach, 13 a,
media w drodze, droga dojazdowa
utwardzona. Cena 32,5 tys. PLN
(istnieje możliwość dokupienia
działki bliźniaczej).
25. Działka przemysłowa o pow. 1,18
Ha, z 5 halami w Krzeszowicach,
cena 2.720 tys. PLN. Oferta bez
prowizji od strony kupującej.
26. Dz ia ł ka przemysłowa o pow.
1,85 Ha w Krakowie z budynkiem
magazynowo-usł. o pow. 1710 m
kw., cena 4.265 tys. PLN.

2.

Hala w Tenczynku o pow. 160 m
kw. ( jest możliowść wynajęcia
dodatkowo 265 m kw. czyli łącznie
425 m kw), cena wynajmu 3 tys.
PLN / m-c.

3.

Hal a 10 0 m k w. w Tenc z yn ku pod usługi, magazyn,
p r o d u kc j ę , w y s o ko ś ć 4 m ,
cena wynajmu 1,5 tys. PLN / m-c.

4. Hala w Rącznej gm. Liszki o pow. 150
m kw., teren ogrodzony, plac 14 a,
cena wynajmu 1,2 tys. PLN / m-c.
5.

Hala o pow. ponad 460 m kw. k/
Krzeszowic, z CO i piecem na miał,
cena wynajmu 4,7 tys. PLN / m-c.

27. Działka przemysłowa o pow. 2,97
Ha w Krakowie, teren ogrodzony,
WZ na istniejącą halę, cena 6.831
tys. PLN.
28. Działka przemysłowa o pow. 53 a
w gm. Kocmyrzów-Luborzyca, cena
430 tys. PLN.

HALE DO WYNAJĘCIA:
1.

Do wynajęcia hala o pow. ponad
460 m kw. k/Krzeszowic, z CO i
piecem na miał, cena wynajmu 4,7
tys. PLN / m-c.

POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Ubezpieczenia majątkowe dla firm zapewniają wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Obejmują zarówno budynki oraz
lokale, a także rzeczy ruchome, natomiast zakres dobierany jest na podstawie indywidualnych potrzeb. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte m.in.: budynki, lokale, maszyny,
urządzenia, wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, rzeczy osób trzecich (np. w leasingu), nakłady inwestycyjne, rzeczy należące do pracowników, wartości
pieniężne, elementy zamocowane na zewnątrz budynku, a także samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej.
Mienie można ubezpieczyć od ognia
i innych zdarzeń losowych, a także
od kradzieży z włamaniem, rabunku,
wandalizmu, a nawet graffiti. Bardzo istotna jest odpowiedzialność
cywilna (OC) przedsiębiorcy za
szkody związane z nienależytym
wykonaniem zobowiązania (OC
kontraktowa) lub czynem niedozwolonym (OC deliktowa) w związku
z prowadzoną działalnością.
Ubezpiec zenia k ierowane do
firmy poz walają zabezpiecz yć
niewielkim kosztem, cenne mienie

firmy, a wszelkie OC obowiązkowe
i dobrowolne w tym pracodawcy,
najemcy, podwykonawcy, lekarza,
farmaceuty, masażysty, zarządcy,
pośrednika nieruchomości zwiększają poczucie bezpieczeństwa,
a tym samym umożliwiają stabilne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
Krzeszowice, ul. H. Sienkiewicza 2
tel. 501-807-311
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

SKĄD NASZ RÓD...UCZĘ SIĘ MOJEJ ZIEMI

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową
w Będkowicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Będkowickiej „Sokolica” w ramach realizacji zadania
publicznego Gminy Wielka Wieś w zakresie edukacji oświaty
i wychowania.

Zapraszamy do wspólnego przeżycia niesamowitej wakacyjnej przygody!
Razem spróbujemy odkryć historyczne tajemnice ziemi Gminy Wielka
Wieś.
Szkoła Podstawowa w Będkowicach zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych na
wakacyjne zajęcia warsztatowe o charakterze interdyscyplinarnym, upowszechniające wiedzę
o historii i kulturze naszej gminy.
Każda szkoła może zgłosić chętnych do uczestnictwa, udział w zajęciach jest bezpłatny,
jednak liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy
warsztatów będą na zajęcia dowożeni szkolnym busem. Zajęcia będą prowadzone w godz.
9.00 - 14.00, na terenie Szkoły Podstawowej w Będkowicach, w salach lekcyjnych i na boisku
szkolnym. Przewidywane są wycieczki z dojazdem oraz piesze wędrówki w okolice Doliny
Będkowskiej. W każdym dniu zajęć oraz na wycieczkach uczestnicy mają zapewniony
poczęstunek. Podsumowaniem warsztatów będzie gra terenowa "Szukanie skarbu",
wykorzystująca wiedzę zdobytą podczas zajęć. Na najlepszego tropiciela skarbów czeka
cenna nagroda.
TEMATYKA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:
•
•
•
•
•
•

duchy, biesy, wierzenia i legendy naszej ziemi;
przyrządzanie potraw kuchni staropolskiej;
tropiciele językowych zagadek- pochodzenie nazw różnych ciekawych miejsc;
rysowanie drzewa genealogicznego;
angielski przewodnik po okolicy - powiadam koledze z Londynu o mojej ziemi;
gra terenowa „Szukanie skarbu".

WYCIECZKI:
•

wycieczka do muzeum w Krakowie,

•

zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie,

•

zwiedzanie Zamku Lipowiec

•

zwiedzanie dworu w Modlnicy oraz Tomaszowicach

•

wycieczka w okolice Doliny Będkowskiej.

TERMINY ZAJĘĆ: środy: 9.07, 16.07, 23.07, 30.07, 6.08
Zapisy: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, tel.12-419-29

KIDS MODERN ART

sztuka jako eksperyment w przestrzeni publicznej

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” zaprasza na wakacyjne warsztaty
artystyczne do Szkoły Podstawowej w Będkowicach pn. KIDS MODERN ART - sztuka jako eksperyment
w przestrzeni publicznej. Tematem przewodnim będzie nowoczesna sztuka w niezwyczajnej przestrzeni.
Uczestnicy warsztatów zostaną ekspertami sztuki nowoczesnej oraz artystami, którzy swoje dzieła zaprezentują
na ulicy. Nauczą się wyrażać własną tożsamość i oryginalność artystyczną, odkryją nowoczesne podejście
w procesie tworzenia. Kolor, walor, faktura, ruch, transformacja, kształt, światło i ekspresja połączone
w jednym eksperymencie twórczym.
• Instalacje i kompozycje artystyczne
• Performance i happening
• Asamblaż i kolaż
• Land art i Street art
• Environment
• “Pojedynek” artystyczny
• Grafitii
• Folk jako inspiracja w sztuce nowoczesnej
Zapraszamy do udziału uczniów kl. 0-6 szkoły podstawowej. Warsztaty będą prowadzone w godzinach
12.00- 16.00 w każdy poniedziałek i piątek. Terminy warsztatów: 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07,
25.07, 01.08. Organizatorzy zapewniają materiały i obiecują miłą zabawę.
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Wielka Wieś, w zakresie edukacji oświaty i wychowania.

CHRZANÓW
ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE NOCĄ
- wystawa fotografii Krzysztofa Masiuka

Zapraszamy Państwa do obejrzenia znakomitej wystawy fotografii Krzysztofa Masiuka ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE
NOCĄ, którą prezentujemy w galerii „Na Piętrze” (górny holl kina Sztuka”). Wystawa czynna będzie do końca
czerwca 2014 roku. www.moksir.chrzanow.pl

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„NA SKRAJU JUTRA” 3D [napisy PL]
• 26.06 godz. 20.00 •
reżyseria: D. Liman, czas: 113 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA; 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł. więcej
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 2” 2D i 3D [dubbing PL]
• 27.06-3.07 godz. 15.15 (3D), 17.30 (2D), 20.00 (3D) • 04-10.07 godz. 15.15 (2D), 17.30 (3D) •
reż.: D. DeBlois; czas: 105 min.; gat.: animacja/fantasy/przygodowy; prod. USA; b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„NIEBO ISTNIEJE....NAPRAWDĘ”
• 04-10.07 godz. 20.00 •
reż.: R. Wallace; czas: 100 min.; gat.: dramat; prod. USA; 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.; Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

TRZEBINIA
Jubileuszowe

XX Dni Trzebini
odbędą się w dniach

27-29 czerwca 2014 roku

Zobaczymy m. in. plenerowe wystawienie opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej, a na Placu przy ul. Ochronkowej
wystąpi Ewa Farna z zespołem. Szczegółowy program dostępny jest na naszej
stronie internetowej:
http://tck.trzebinia.pl/index.php/42-priorytet/360-jubileuszowe-xx-dni-trzebini

AKCJA LATO 2014

W okresie wakacyjnym TCK w Trzebini przygotowuje różnorodne propozycje dla dzieci
i młodzieży. Będą to zajęcia ruchowe, mecze i turnieje sportowe, warsztaty plastyczne,
teatralne, dziennikarskie. Zaplanowano wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne oraz wyjazdy
do kina, biblioteki, na basen. Zajęcia będą odbywały się w placówkach TCK oraz w terenie.
Szczegóły na www.tck.trzebinia.pl

WAKACJE Z TCK

Cykl imprez na trzebińskim Rynku zaplanowano 5 lipca, 19 lipca oraz 9 sierpnia.
Szczegóły odnośnie programu tych imprez oraz wszelkich wydarzeń organizowanych przez TCK
będą pojawiały się na bieżąco na www.tck.trzebinia.pl oraz www.facebook.com/TCKwTrzebini

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
premiera Jak wytresować smoka 2 – dubbing (3D i 2D)
• 26.06 - 2D 16:00, 3D 18:00, 3D 20:00 • 27.06 - 3D 16:00, 3D 18:00, 2D 20:00 •
• 28.06 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 • 29.06 - 3D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 •
• 01.07 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 • 02.07 - 3D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 •
• 03.07 - 2D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •
czas: 1 godz., 40 min.; gat.: fantasy/fam/kom/przyg.; USA

Informacje, Reklamy
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TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Pieski szukają domu

GABI

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego, odpowiedzialnego domu dla młodej suczki Gabi.
Gabi ma około 2 lat. Jest średnim psiakiem o drobnej, szczupłej budowie. Sunia przez dłuższy
czas błąkała się w jednej z podkrakowskich miejscowości - mieszkała w lesie i tam urodziła
swoje dzieci. Kiedy ludzie postanowili jej pomóc, Gabi została tylko jedna córeczka - Goldi;
być może pozostałe szczenięta nie przetrzymały surowych warunków.
Gabi początkowo była lękliwa i wycofana, ale już otworzyła się na człowieka i cieszy ją dotyk
i zainteresowanie. Sunia bardzo potrzebuje ludzkiej miłości i czułości, ciepłego kącika i pełnej
miseczki - może znajdzie się ktoś kto zechce ją pokochać.
Z pewnością w początkowym okresie w nowym domu będzie wymagała spokoju i cierpliwości,
ale okazane serce odpłaci przyjaźnią i oddaniem. Sunia jest bardzo wdzięcznym i serdecznym
stworzonkiem.
Suczka została odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526

ARON

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego domu dla dwuletniego psiaka o imieniu Aron.
Aron wychował się w naszym przytulisku, zabrany jako 8-tygodniowe szczenie. Wydawało
się, że spotkało go szczęście, bo dość szybko znalazł dom. Mieszkał w nim razem ze starszym
bernardynem i kotem.
Jednak Aron, z racji tego, że jest młodym, ciekawym świata i ludzi psem, a przy tym nie małym,
zaczął przeszkadzać właścicielom w gospodarstwie i został uwiązany na łańcuchu. Gdy to się
stało, szybko podjęliśmy decyzję o jego odebraniu. Nie takie życie wymarzyliśmy dla naszych
podopiecznych. Dlatego teraz szukamy dobrych odpowiedzialnych ludzi, którzy pokochają
Arona - miłego, przyjaznego, radosnego młodzieńca, który zasługuje na to, by był dla ludzi
członkiem ich rodziny. Aron jest odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany. Ma książeczkę
zdrowia. Psiak jest wielkości boksera i już nie urośnie.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie piesków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie SZKOŁĄ W RUCHU!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, w ramach projektu Ministra Edukacji
Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, został nagrodzony
honorowym certyfikatem „Szkoła w Ruchu”. Aby otrzymać
ten tytuł należało, w bieżącym roku szkolnym, wykonać
zadania z dziewięciu obszarów, podzielonych na dwie
kategorie: Ruch w szkole i ruch poza szkołą.
W kategorii Ruch w szkole
trzeba było: przeprowadzić ciekawe zajęcia z wychowania fizycznego, zaproponować formy
alternatywne, podkreślić rolę
praktyki w edukacji zdrowotnej, udokumentować doskonalenie zawodowe i kwalifikacje
nauczycieli oraz zorganizować
pozalekcyjne zajęcia sportowe.

W kategorii Ruch poza szkołą należało: przeprowadzić konkurs lub
zorganizować turniej, odkrywać
pasje i talenty uczniów oraz zorganizować aktywny wypoczynek lub
wycieczkę z udziałem rodziny.
Dla ZSP Giebułtów jest to duże
wyróżnienie, tym bardziej że szkoła nie posiada sali gimnastycznej.
Nasi uczniowie są jednak bardzo

Zadbali o wszystko - pomysłowe
stroje, barwną scenografię, znakomitą oprawę muzyczną i świetną
wzajemną współpracę. I odnieśli
wielki sukces, sami się przy tym
doskonale bawiąc.

wyroby HUTNICZE
proﬁle, kątowniki, ceowniki,
teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

aktywni, chętnie biorą udział
w różnych zawodach sportowych
i często osiągają sukcesy.

2014 r. Pani Dyrektor Stanisława
Szumiec oraz koordynator projektu, nauczyciel wychowania fizyczCertyfikat „Szkoła w Ruchu”, wraz nego, Tomasz Dudek.
vv ZSP Giebułtów
z uczniami, odebrała 6 czerwca

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22
(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

Dzieci, które są najlepszymi
odbiorcami sztuki, nie dają się
oszukać ani „zbyć” byle czym.
W czasie przedstawienia siedziały jak zaczarowane, z wielką uwagą oczekując dalszego
ciągu i żywiołowo reagując na
zwroty akcji. A w czasie finałowej piosenki oklaskom nie było
końca.

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

szkolu otrzymało upominek
(balony, bańki mydlane oraz słodycze) w tym szczególnym dniu
w przed dzień ich święta.

Powiedziałby ktoś - „nic wielkiego”. A właśnie, że tak.
W codziennym zabieganiu
przystanąć. Rozejrzeć się wokół i zobaczyć, co można zroA do tego dzięki Państwu Mi- bić dla innych. Dziś, gdy nie
chałowi i Karolinie Wiktorowicz ma na nic czasu - oni go znakażde dziecko w naszym przed- leźli. Znaleźli czas na próby,

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

Spektakl: „Calineczka”; Miejsce: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach; Czas: 30 maja
2014.; Aktorzy: Rodzice dzieci z gr. IV; Wszelka nieoceniona pomoc: Nauczycielki grupy - Beatka
Głogowska, Asia Smółka.

Wspaniała inicjatywa rodziców
dzieci z grupy IV i nauczycielek.
Wpadli na wspaniały pomysł!
Przygotować dla wszystkich dzieci
z Przedszkola w Krzeszowicach
profesjonalne przedstawienie.

• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

K-SYSTEM

NIEBYWAŁE WYDARZENIE W PRZEDSZKOLU!

Zaskoczone miny dzieci… Ponieważ nie wiedziały, że z okazji
ich święta Dnia Dziecka, mama
i tata wystąpią dla nich. To nie
lada gratka zobaczyć w swoim
przedszkolu rodziców przebranych za zwierzątka.
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SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

na   przygotowanie kostiumów, nie, wkład i poświecony czas.
wreszcie na przedstawienie. Pa- W imieniu wszystkich dzieciarafrazując słowa poety - Im się ków DZIĘKUJEMY :)
„chciało chcieć”…
Serdeczne
podziękowania
wszystkim rodzicom dzieci
z grupy IV za ich zaangażowa-

vv Agata Ziębińska-Sudrzyk
Beata Głogowska
i Joanna Smółka

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
WYSTAWA
A NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki,
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski

PRODUCENT STYROPIANU
Promocyjne ceny
na cały nasz asortyment
dociepleniowy

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FIRMOWEGO

Materiały montażowe i wykończeniowe
32-065 Krzeszowice, ul. Zagrody 4
tel. 12 282 03 96 www.ban-bozek.pl

Drukarnia Multipress Sp. z o. o. S.K.A., jeden z liderów na polskim rynku w produkcji wysoko przetworzonych etykiet, opakowań
kartonowych oraz materiałów promocyjnych (POS), a w szczególności w zaawansowanej poligrafii opakowań pilnie poszukuje
osoby na stanowisko:

ASYSTENTA/KĘ KIEROWNIKA PRODUKCJI
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze lub średnie
(preferowane kierunki techniczne, poligraficzne),
• przynajmniej 2-letnie doświadczenie
w pracy w firmie produkcyjnej,
• biegła znajomość pakietu MS Oﬃce,
ze szczególnym uwzględnieniem Excela,
• komunikatywność i umiejętność współpracy,
• zaangażowanie, inicjatywa i rzetelność,
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość programu Pecas,
• doświadczenie na podobnym stanowisku;

Obowiązki:
• Wspomaganie pracy Kierownika produkcji,
• Sporządzanie wszelkich raportów i analiz,
• Monitoring wykonania produkcji,
kosztów bezpośrednich i pośrednich,
• Współpraca z wszystkimi komórkami
organizacyjnymi w Firmie,
Oferujemy:
• ciekawą i stabilną pracę,
• możliwość rozwoju i przyszłego awansu w strukturach firmy,
• zgrany i doświadczony zespół,
• pracę w Morawicy k/Krakowa gm. Liszki

Szczególnie mile widziane będą osoby z grupą niepełnosprawności oraz osoby mieszkające w okolicy siedziby firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie poprzez wysłanie CV na adres kadry@multipress.pl, w tytule wiadomości
wpisując odpowiednio: Asystent/ka Kierownika produkcji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 923 ze zm.”

PożycZKa gotóWKoWa

NA STRAŻY NAJNIŻSZYCH RAT
PRZEZ caŁy oKRES PożycZKI
Nowa gwarancja najniższej raty w alior Banku działa nie tylko
dziś, ale przez cały okres pożyczki. żadna oferta, żadnego banku,
w żadnym momencie jej nie przebije.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
Szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Przykład reprezentatywny. całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 19 300 zł, liczba
rat: 59, oprocentowanie nominalne: 12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 369,81 zł, opłata
przygotowawcza: 606,90 zł (2,5%), kwota odsetek: 8 493,90 zł, RRSo: 26,26%, rata: 555,44 zł, całkowity
koszt: 13 470,60 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty
wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 1.06.2014 r.

