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JUŻ W SPRZEDAŻY

• PANELE
• DODATKI
• WYKOŃCZENIA

TRADYCJA NA MEDAL

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym
symboliczne obrzędy religijne, tradycje ludowe i świat
przyrody splatają się w jedno. Istnieje wiele zwyczajów,
wspólnych dla każdego regionu Polski. Są też takie,
które występują wyłącznie lokalnie. Najważniejsze jest
jednak to, iż podtrzymywanie tradycji, wzmacnia więzi
rodzinne, poczucie przynależności do społeczności
lokalnej oraz świadomość narodową.

NOWA

KOLEKCJA
OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

2016

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
SALONU PANELI PODŁOGOWYCH

na

PANEL DECOR - Galeria Centrum, Krzeszowice
ul. Daszyńskiego / Rondo Jana Pawła II • tel. 501 675 085
paneldecor@onet.pl • www.paneldecor.pl

INFO W SALONACH

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

patrz str. 2

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa
przyjmie do pracy kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS
Kontakt:
602-711-205 lub biuro@podolski.com.pl

Generalny wykonawca instalacji sanitarnych, solarnych oraz grzewczych.

SKLEP TERMO-GAZ
WOLA FILIPOWSKA
ul. Chrzanowska 12
P. R.B. TOMAS REM Tomasz Hrycaniuk
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo

Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513-288-895, 660-406-965

Życzymy naszym Klientom
i Współpracownikom
pięknych, wiosennych
i słonecznych
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w radosnej,
rodzinnej atmosferze.
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

TRADYCJA NA MEDAL
Dla wielu z nas, magia świąt
odczuwalna jest już w Niedzielę Palmową. Ten dzień
upamiętnia wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Tradycyjne palmy wykonywano z roślin rosnących nad rzeką –płynąca
woda symbolizowała życie.
Takimi palemkami, uplecionymi z gałązek wierzby czy
trzcin, lekko się okładano,
by zapewnić sobie zdrowie
i pomyślność. Taka palma
przechowywana w domu,
miała go chronić od gromów,
a wszystkich domowników
od chorób i nieszczęścia.
Dzisiaj tradycja robienia palm
najbardziej kultywowana jest
w Lipnicy Murowanej, w Małopolsce, w której co roku odbywa się konkurs palm. Pan
Zbigniew Urbański, który
już wielokrotnie bywał laureatem tego konkursu, został
w tym roku odznaczony przez
prezydenta Andrzeja Dudę,
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Najciekawsze zwyczaje regionalne, związane są z Wielkim Tygodniem. Oto kilka
przykładów z różnych części
Polski.
Na Śląsku w Wielką Sobotę zapala się gromnice, by
ochronić dom przed burzą
przez kolejny rok. Wielka
Niedziela, to dzień bez gotowania. Nie powinno się
używać ognia. Jest to czas na

wspólne radowanie się.
Na Górnym Śląsku ze zwierzętami dzieli się poświęconym jajkiem. W śmigus – dyngus, polana wodą
dziewczyna powinna obdarować kawalera własnoręcznie
pomalowanym jajkiem.
Na Podlasiu króluje tradycja
wybijania jajek. Dwie osoby
stukają się ugotowanymi jajkami. Wygrywa ten, kto stłucze jajko przeciwnika jako
pierwszy. Dzieci często bawią
się w toczenie jajka z górki.
To. którego jajko stoczy się
pierwsze, wygrywa łakocie.
Na Kaszubach, do niedawna nie święcono pokarmów,
zwyczaj ten przeniknął z innych regionów. W lany poniedziałek, zamiast wody
używało się wierzbowych witek, którymi smagano dziewczęta. Święcone gałązki bazi
umieszczano w całym domu,
gdyż odpędzały nieszczęście.
Oryginalną tradycją, jest topienie Judasza. Kultywuje
się ją na Pomorzu. Młodzież,
a zwłaszcza chłopcy, topią
w sadzawce słomianą kukłę,
symbolizującą Judasza.
W tym też regionie bywał
zwyczaj szukania przez dzieci zajączka. Najczęściej był
on w formie słodkości.
Oczywiście w całej Polsce
istnieje tradycja zdobienia jaj.
Różnią się tylko metody wy-

konania tych zdobień. Mamy więc
kraszanki, malowanki, naklejanki, drapanki.
Czasem te piękne obrzędy wydają nam się już takie
zwyczajne i powszednie,
iż przyznanie odznaczenia
P. Urbańskiemu zaskakuje
i skłania do refleksji. Uważa, że coraz więcej osób lubi
tradycję - ale tylko oglądać.
Niestety, coraz rzadziej sami
mamy czas, by poświęcać się
celebrowaniu obrzędów i wykonywaniu tradycyjnych pisanek, palm, czy ozdób choinkowych. Gdyby nie mała
garstka osób – zapaleńców
i miłośników sztuki ludowej,
nasze dzieci może nie miałyby już okazji poznać jak bajecznie kolorowa jest polska
KULTURA, HISTORIA
czy TRADYCJA.
Życzę wszystkim Czytelnikom aby magia tradycji zagościła w ich domach, aby
czas Świąt Wielkanocy był
radosny, wypełniony nadzieją
i szczęściem rodzinnym.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

PATENT NA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ
Dotacje z Funduszy Unii Europejskiej są dla polskich przedsiębiorców szansą na
wszechstronne rozwinięcie działalności. Na lata 2014-2020 polskiemu rządowi
udało się wynegocjować kwoty, które mogą umożliwić wszechstronną modernizację naszej gospodarki.
Jednak skuteczne ubieganie
się o dotacje natrafia często na
przeszkody już na etapie konkursu. Konkursy te charakteryzują się dużą dozą formalizmu i nie zawsze jasnymi dla
przedsiębiorców kryteriami.
Dlatego przy sporządzaniu
wniosku należy pamiętać o kilku podstawowych kryteriach.

Nim przystąpią Państwo do
prac nad projektem warto zapoznać się z kilkoma genePrzede wszystkim każdy kon- ralnymi programami, które
kurs ma precyzyjnie określone dają możliwość ubiegania się
kryteria. Częstym błędem po- o dotacje. Program Intelipełnianym tak przez przedsię- gentny Rozwój to sztandarobiorców jak i firmy doradcze wy w tym momencie program
jest pisanie bardzo sensownych realizujący tak ważną dla Unii
na pozór i profesjonalnych Europejskiej kwestie innowawniosków, które jednak abso- cji w gospodarce. Dlatego jeśli
lutnie rozbiegają się z kryte- mają Państwo jakiś niekonriami konkursu. Tymczasem wencjonalny pomysł na zastomusimy pamiętać o polityce sowania nowych technologii
rozdzielania dotacji przez Unię w działalności Państwa firmy
Europejską. Każdy konkurs warto skorzystać z tego proma przyczynić się przynaj- gramu.
mniej z założenia do realizacji Natomiast jeżeli myślą Pańjednej z polityk tej instytucji. stwo o zatrudnieniu młodych
Dlatego zadaniem eksperta pracowników warto starać się
sporządzającego wniosek jest o dotacje z programu Wiedza,
takie dopasowanie projek- Edukacja, Rozwój. Wobec
tu przedsiębiorcy aby projekt ogromnego w UE bezrobocia
miał szanse w tym konkret- wśród młodzieży (w Hiszpanym konkursie. W ten sposób nii, Grecji i Portugalii dochojuż na wstępie zwiększa się dzącego do 60% osób poniżej
szanse klienta na pozyskanie 30 roku życia, w Polsce wskaźdotacji Jako, że w Polsce i Ma- nik ten wynosi około 25%)
łopolsce organizowanych jest program ten jest szansą tak dla
sporo konkursów przeważnie pracodawców jak i pracowniuda się znaleźć taki, którego ków. Pracodawca uzyskując
kryteria „pasują” do projektu dotacje z tego programu może
klienta.

zarówno uzyskać środki na
zwiększenie konkurencyjności
własnej firmy jak i zainwestować w podniesienie kwalifikacji swoich młodych pracowników zapewniając sobie w ten
sposób potencjał kadrowy i dynamiczny zespól pracowników
na długie lata.

Fundusze Unii Europejskiej to
jeszcze 4 inne programy; Infrastruktura i Środowisko Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna oraz
Europejska Współpraca Terytorialna. Ramy tego opracowania nie pozwalają na ich szerszą analizę ale pod wskazanym
adresem mailowym z przyjemnością odpowiemy na wszelkie
Państwa pytania.

Zespół ekspertów
ds. pozyskiwania Funduszy
z Unii Europejskiej
Krzeszowice, ul. Krakowska 31
www.maxlex.pl,
email: maxlex@o2.pl,
tel. 696 879 006

CENTRUM ROLNICZO-TECHNICZNE
Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

Azofoska

Ziemia do iglaków
opakowanie 50 L

opak.
5 kg

2490

9zł

90

zł

Opryskiwacz

opak.
10 kg

99

opak.
1L

zł

poj.
9,0 L

poj.
3,0 L

45

Pilarol

Olej do łańcuchów

Kwazar Orion

6

119

zł

zł

90

zł

opak.
5L

155

30

Olej przekładniowy

Myjka ciśnieniowa

1250
zł

119

113
zł

z kołem pompowanym
blacha 2mm

299
zł

Oferta ważna do 23.04.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.
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70

zł

zł

Smar Uniwersalny

Orlen ŁT-43

czynne pn - pt 800 - 1800 sobota 800 - 1400

Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

obok stacji Shell



GOTKOWICE 85 • 32-048 JERZMANOWICE

opak.
9 kg

36

Makita HW102,

ów
ak
Kr

Trawa Uniwersalna

Taczka

zł

80W90, opak. 20 L

ciśnienie 100 bar, moc silnika 1300 W

opak.
4.5 kg

opak.
10 kg

Hipol GL-4

zł

WESOŁYCH ŚWIĄT!!
opak.
0,9 kg

zł

tel. 12 389 09 41
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BUTÓW NIGDY ZA WIELE. TYLKO GDZIE JE WSZYSTKIE ZMIEŚCIĆ?

Chyba każda kobieta marzy o tym, aby mieć buty na każdą okazję. Ale co zrobić, gdy okazji przybywa, a nasza szafa
wcale nie ma ochoty się powiększyć? Spokojnie, jest co najmniej kilka ciekawych rozwiązań tego „problemu”.
Oprzędek, Kierownik Działu
Sypialnie w IKEA Kraków.

można ustawić na półce lub
schować w pudełkach na dnie,
Buty można przechowywać poniżej linii płaszczy czy suw oryginalnych opakowaniach kienek. Spróbujmy jednak
lub zaopatrzyć się w specjal- poszukać innych, bardziej pone pudełka, które są nie tylko mysłowych rozwiązań, dzięki
estetyczne, ale też bardziej którym przechowamy co najfunkcjonalne. Np. w IKEA mniej kilka dodatkowych par.
znajdziemy pudełka otwierane Wysokie buty, takie jak kozaki,
z boku, co znacznie ułatwia do- można powiesić na wieszastęp do środka. Warto zwrócić kach, np. takich z zaciskami
też uwagę na zamkniecie w po- na spódnice lub z klipsami.
Na początku warto zastanowić
staci siatki na rzepy. Zapewnia Na drążkach zainstalujmy też
się, z których butów korzystaona odpowiednią wentylację specjalne lekkie, materiałowe
my częściej, a jakie zakładamy
i pozwala podejrzeć, bez ko- półki. Można ułożyć na nich
raczej sporadycznie lub tylko
nieczności otwierania pudełka, pudełka - każda przegródka
w sezonie. Obuwie nienoszone
jakie buty schowaliśmy we- wyposażona jest w pasek ułana co dzień, najlepiej zgromatwiający ich wyciąganie.
wnątrz.
dzić w jednym miejscu - np.
- Innym ciekawym i bardzo
Pudełka to nie wszystko
w pudełkach z tyłu szafy lub na
praktycznym rozwiązaniem
górnych półkach.
Całkiem
sporo
miejsca
na przechowywanie butów
- Pudełka to bardzo dobry w szafie zaoszczędzimy, de- w tej części szafy są wieszaki
sposób na przechowywa- cydując się na specjalne wy- z 16 kieszeniami na obuwie
nie butów. Nie tylko chronią suwane półki, które dostępne lub drobiazgi. Gabarytowo
przed kurzem, ale też za- są również w wersji piętrowej. przypominają
tradycyjne
pobiegają odkształcaniu się Kozaki i wyższe buty można pokrowce na płaszcze czy
obuwia. Pamiętajmy jednak, więc umieścić z przodu, a niż- garnitury i w podobny spoaby przed schowaniem butów sze z tyłu. Dzięki funkcji wy- sób wiesza się je na drążku
włożyć do nich specjalne pra- suwania łatwiej dostaniemy się w szafie – podpowiada Jacek
widła lub po prostu wypchać do par schowanych głębiej. Do Oprzędek z IKEA Kraków.
je gazetami. Powinniśmy też przechowania butów, wbrew – Szpilki natomiast można
obuwie starannie wyczyścić pozorom, doskonale nadaje się przechowywać… na szynach
i zapastować - mówi Jacek też część szafy przeznaczona kuchennych. Tak, to nie żart.
na ubrania wiszące. Obuwie

Wystarczy, że zamontujemy
je np. na ścianie obok szafy,
a buty powiesimy za obcasy –
dodaje Oprzędek.
Okazuje się, że sposobów na
przechowywanie butów jest
więcej, niż niektórym się wydaje, a dzięki sprytnym rozwiązaniom pękająca w szwach
szafa może okazać się całkiem
pojemna.
Zorganizuj się na wiosnę
z IKEA
W ramach trwającej do 20
kwietnia akcji „Zorganizuj się
na wiosnę”, za każde 500 zł wydane na szafy PAX (w tym wyposażenie KOMPLEMENT)
lub regały BESTÅ, otrzymamy
prezent: 50 zł w formie karty
rabatowej na dowolne zakupy. Wystarczy pokazać kartę
IKEA FAMILY. Można ją założyć „od ręki” w sklepie lub
online.

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).

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

KASJER (NIEPEŁNY ETAT)

PRACOWNIK HALI

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Charakter pracy:
• Przyjęcie i obsługa Klienta zgodnie z zasadami firmy,
• Obsługa kasy fiskalnej,
• Rozliczanie środków płatniczych,
• Zapobieganie powstawaniu strat.

Charakter pracy:
• Obsługa i doradztwo dla Klienta,
• Zatowarowanie i oznakowanie działu,
• Kontrola etykiet cenowych,
• Zapobieganie stratom.

Oczekujemy:
• Umiejętność współpracy z ludźmi,
• Dyspozycyjność i zaangażowanie
• Uprzejmość,
• Samodzielność i odporność na stres,
• Mile widziana aktualna książeczka Sanepidu.

Oczekujemy:
• Odpowiedzialności i zaangażowania,
• Umiejętności współpracy w ekipie,
• Odporności na stres.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Przyuczenie do wykonywania zawodu,
• Akcjonariat pracowniczy.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy
• Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
• Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne.

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z późniejszymi zmianami).

z późniejszymi zmianami).
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70 LAT BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
IM. KAZIMIERZA WYKI W KRZESZOWICACH

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach działa od maja 1946 roku. W majowe dni bieżącego roku
będzie świętowała 70- lecie istnienia. Jest jedną z najważniejszych placówek na kulturalnej mapie gminy Krzeszowice. Poza wypełnianiem obowiązków bibliotecznych, jakimi są gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
zbiorów, podejmuje działania na rzecz rozwoju kulturalnego gminy.
Biblioteka ma 8 filii terenowych
(Filipowice, Nawojowa Góra , Paczółtowice, Siedlec, Tenczynek,
Wola Filipowska i Zalas) oraz
punkt biblioteczny w Dębniku.
Wszystkie placówki zapewniają
użytkownikom bezpłatny dostęp
do Internetu, udzielają informacji
społeczno-kulturalnej oraz turystycznej, współpracują z organizacjami społeczno-kulturalnymi,
szkołami i przedszkolami, prowadzą działania popularyzujące książkę i czytelnictwo oraz różnorodną
działalność kulturalno-oświatową
i wychowawczą.

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

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

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do krzeszowickiej
biblioteki i jej filii do wspólnej zabawy, wszak – za Wisławą Szymborską - „Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła”.

1

3

2

Rozwiązanie krzyżówki:
hasło główne
i wszystkie hasła pomocnicze
prosimy o dostarczenie drogą
mailową, przesyłką pocztową
lub osobiście na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach,
Filia Biblioteczna w Tenczynku
ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek,
e-mail: mgbptenczynek@wp.pl,
tel. 12 257-93-87
Godziny otwarcia:
pon.- pt. 11.00-19.00;
czwartek 8.00-16.00
w terminie do 30.04.2016 r.
Na zwycięzców czekają
trzy nagrody książkowe.

vv Biblioteka Publiczna
w Tenczynku
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Na ręce pani Dyrektor Danuty Hubisz-Rudel składamy życzenia dalszej wspaniałej i owocnej pracy dla
wszystkich pracowników MGBP
w Krzeszowicach.

Biblioteka Publiczna w Tenczynku,
włączając się w świętowanie tego
pięknego Jubileuszu, proponuje
Państwu krzyżówkę, której hasła
w większości związane są z literaturą i biblioteką.
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Litery z pól od 1 - 12 utworzą nazwę uporządkowanego według pewnych kryteriów i spełniającego
określone zadania informacyjne wykazu (spisu) dokumentów pisanych.
POZIOMO:
6. Symbol chemiczny radu
8. Pierwsze druki (do roku 1500 włącznie)
9. Kierunek w literaturze XIX w. (Lalka)
11. Powieść Jane Austen
14. Bohater opowiadania Stanisława Czycza
15. Jego pseudonim Jan Stożek
19. Kenijskie Linie Lotnicze – akronim
20. Książka, film, zaimek osobowy
22. Igraszki słowne naszej Noblistki
24. W letnią noc
25. Bohater opowiadania Tomasza Manna
(z 1903 r.)
26. W nim opisy materiałów bibliotecznych
29. Drapieżnik Hermana Hessego
30. Nowy gatunek literacki
(twórcy i teoretycy z Krzeszowic)

oprac. Danuta Nowak

PIONOWO:
1. 100 arkuszy papieru
2. Elia Kazan – autor i reżyser
3. Moje ... - napisał pan od pogody
4. 44. prezydent supermocarstwa
5. Imię autorki cyklu „Stulecie winnych”
7. Tytułowa bohaterka rosyjskiego Lwa
10. Epopeja Wergiliusza
12. Wywiady Teresy Torańskiej
13. Inicjały autorki „Roty”
16. Należał do subkultury lat 60. XX w.
17. Zapał twórczy
18. Dawne cło
20. Torańska na bis
21. Ukochana Hamleta
23. Na nim Twardowski
24. Anioł Raskolnikowa
26. W parze z Meą w Afryce
27. Rzeka Z „Quo vadis”
28. Atrybut Apollina
29. Titanic po kolizji

Miłośnicy Tenczyna,
Uprzejmie przypominamy o możliwości
przekazania 1 % podatku na Ratuj
Tenczyn. Wasza pomoc jest dla nas
bardzo ważna, bardzo prosimy o wsparcie finansowe poprzez przekazanie 1 %.
Dzięki Waszej dotychczasowej pomocy
odnieśliśmy już wiele sukcesów, ale pracy do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.
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MEZOTERAPIA IGŁOWA – ZABIEG ODMŁADZAJĄCY

Mezoterapia igłowa jest miejscowym, niechirurgicznym zabiegiem pielęgnacyjnym. Za pomocą strzykawki z bardzo cienką igłą, poprzez niewielkie nakłucia na powierzchni skóry, zostają wprowadzone
w głąb skóry właściwej substancje odżywcze oraz rewitalizujące zawarte w gotowych ampułkach
do mezoterapii lub koktajlach.

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

ZDROWYCH, POGODNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
PRZEPEŁNIONYCH WIARĄ,
NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ.
RADOSNEGO, WIOSENNEGO
NASTROJU, SERDECZNYCH
SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY
I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ
ORAZ WESOŁEGO „ALLELUJA”.
ŻYCZY ZESPÓŁ ELF

Mezoterapia igłowa
to technika znana w
medycynie od ponad
50 lat. Po raz pierwszy
zabieg mezoterapii
igłowej został wykonany w 1952 roku
przez francuskiego lekarza Michaela Pistora.
Technikę śródskórnego wstrzykiwania
niew ielkich ilości
substancji aktywnych
o działaniu leczniczym Pistor wykorzystywał m. in. w leczeniu
migreny oraz przewlekłych zespołów bólowych żylaków kończyn
dolnych. Od lat sześćdziesiątych XX w. metoda ta zaczęła zyskiwać wielbicieli wśród lekarzy dermatologów w leczeniu takich
dermatoz jak: łysienie plackowate, świerzbiączka guzowata,
a nawet łuszczyca zwykła. Nie była to jednak metoda popularna.

Wskazania do mezoterapii igłowej:
•
•
•
•
•
•
•
•

biorewitalizacja
• miejscowe zwalczanie fałd
lifting
tłuszczowych np. podwójny
ujędrnienie
podbródek, fałda na brzuchu
nawilżenie, odżywianie skóry
• zwalczanie objawów towaprofilaktyka starzenia się skóry
rzyszących otyłości takich
profilaktyka wypadania włosów
jak: utrata napięcia skóry
wzmocnienie włosów
i rozstępy
zwalczanie łupieżu
Zalety zabiegów mezoterapii igłowej:

•
•
•
•

metoda naturalna, bez ingerencji chirurgicznej
zapewnia długotrwały rezultat
efekty widoczne już po jednym zabiegu
opóźnienie procesów starzenia
mgr Angelika Kozera
kosmetolog, ekspert terapii odmładzających
oficjalny szkoleniowiec Clarena
tel. 668 990 679

W ostatnich latach mezoterapia igłowa zaczęła zdobywać wielu
zwolenników, jest coraz częściej wykorzystywana w terapiach
rewitalizujących. Oferowana jest przez liczne gabinety medycyny
estetycznej i kosmetologii. Dzięki mezoterapii igłowej możliwe
jest podawanie substancji biologicznie aktywnej bezpośrednio
w głąb skóry właściwej za pomocą niewielkich, bezbolesnych
nakłuć. Wpływa to na znaczną efektywność zabiegową. Efekty
zabiegów zauważalne są w o wiele krótszym czasie niż w tradycyjnych metodach. Dodatkową zaletą jest mała ilość przeciwwskazań
oraz działań niepożądanych.
Mezoterapię igłową stosuje się najczęściej
w następujących obszarach:
• twarz
• szyja
• dekolt

• dłonie
• pośladki
• uda

• brzuch
• owłosiona skóra
głowa

Zapraszamy na:

ZABIEGI
ODMŁADZAJĄCE!
Iniekcje wykonywane są wysokostężonym
kwasem hialuronowym.

Efekty widoczne są natychmiast!

www.gabinetelf.pl

WIDOCZNIE WIĘCEJ

OSZCZĘDNOŚCI

TYLKO TERAZ WSZYSTKIE OKNA

KUPISZ TANIEJ
O WARTOŚĆ PODATKU VAT

O SZCZEGÓŁY RABATU ZAPYTAJ W NAJBLIŻSZYM SALONIE OKNOPLAST

w w w.ok noplast.com.pl

Partner Handlowy
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
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SPOTKANIE Z KSIĘDZEM ISAKOWICZEM-ZALESKIM

We wtorek 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyło się
spotkanie autorskie ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego z mieszkańcami gminy
Jerzmanowice-Przeginia oraz z gośćmi przybyłymi spoza gminy.
Spotkanie zorganizowane zostało
z inicjatywy Wójta Gminy Adama
Piasnika, z okazji promocji wydania
najnowszej książki autora „Na ścieżkach historii”. Publikacja zawiera artykuły i felietony będące kontynuacją
wątków z wcześniejszej publikacji autora „Nie zapomnij o Kresach”, ale także podejmujące tematykę innych krajów, które dane było księdzu odwiedzić
jak Argentyna, Paragwaj, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Chorwacja
czy Bośnia. W swoich książkach autor
podejmuje trudne tematy, w których
zawsze dąży do odkrywania i przedstawiania prawdy, często bardzo trudnej prawdy. W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych
rozważań na temat historii Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem
szczególnie bliskich sercu autora Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
oraz wydarzeń z najnowszej historii

Polski i Europy.
Zwraca uwagę na
problemy,
które
według niego są
nieroz w iązane
i pomijane. Całość
opowieści została
wzbogacona bogatą prezentacja
zdjęć autorstwa ks.
Isakowicza-Zaleskiego. Na zakończenie spotkania autor wspominał i zachęcał do obejrzenia
filmu pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który niedługo
wejdzie na ekrany kin, podejmujący
temat bardzo trudny i mało znany
a dotyczący rzezi wołyńskiej.

Po zakończonej prelekcji z sali padały liczne pytania, na które historyk
z przyjemnością odpowiadał. Mimo
trudnych tematów poruszanych

w czasie spotkania, miła i serdeczna
atmosfera towarzyszyła uczestnikom
do końca spotkania. A o tym, jak
dużym zainteresowaniem cieszyły się
podejmowane tematy, może świadczyć fakt ustawienia się długiej kolejki
po książki i po autograf autora. Tym,
którym nie udało się uczestniczyć
w spotkaniu polecamy książki ks. Isakowicza-Zaleskiego.
vv www.jerzmanowice-przeginia.pl

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA PAŃSTWA
KRYSTYNY I JERZEGO PALKÓW Z WIERZCHOWIA

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Krystynę i Jerzego Palków z Wierzchowia, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.
Oboje pochodzą z Krakowa. Jak
wspomina Pani Krystyna poznali
się w Bukowinie Tatrzańskiej, Pani
Krystyna była w ośrodku wczasowym, w którym Pan Jerzy występował gościnnie z teatrem.
Ślub brali w Krakowie, od 1980 roku
mieszkają Wierzchowiu; przez 60
lat małżeństwa doczekali się córki, wnuczki oraz prawnuczka. Pani
Krystyna pracowała w ZUS-ie, natomiast Pan Jerzy w budownictwie.
Oboje przyznają, że te 60 wspólnych
lat minęło bardzo szybko.

Wójt Gminy wręczył jubilatom kwiaty, prezent,
a także list gratulacyjny,
życząc Jubilatom, aby kolejne wspólnie spędzone lata
upłynęły w radości, zdrowiu, a przede wszystkim
miłości, która przed sześćdziesięciu laty zaprowadziła
Państwa Palków na ślubny
kobierzec..

Szanownym Jubilatom składamy
serdeczne gratulacje i dołączamy
się do życzeń.
Redakcja

„NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI”

– CZYLI KOSMICZNIE, LITERACKO I KOLOROWO!

11 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu: „ Kosmos – nasze wielkie podwórko!”
– realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabierzowie – Filię w Bolechowicach przy
współpracy ze Szkołą Podstawową w Bolechowicach. Tego dnia wypełniona po brzegi świetlica w
Szkole Podstawowej w Bolechowicach zamieniła się w kosmiczne planetarium. Realizując kolejne
działanie projektowe, zaprosiliśmy przedstawicieli władz gminy, reprezentantów lokalnej społeczności i rodziców do wspólnego czytania dzieciom utworów literackich z motywami kosmosu.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Elżbieta Burtan,
Dyrektor GZEAS Janina Wilkosz, Dyrektor SCKiPGZ Anna
Domagała, sołtys Bolechowic
Henryk Krawczyk oraz przewodnicząca Rady Sołeckiej Bolechowic Anna Niemczyk.
Naszą literacką podróż
po
wszechświecie
rozpoczęliśmy
scenką z książki pt. „Kosmiczni
odkrywcy”, w której główną rolę,
poszukującej przygód pisarki dla
dzieci, zagrała niezwykle przekonywająco Wójt Elżbieta Burtan.
W przedstawieniu, obok Wójta
wystąpiła – w roli kosmicznego
pirata – Dyrektor Anna Domagała. W postać pomysłowego Frania
wcieliła się Maria Gaudyn z Biblioteki w Zabierzowie a w roli
narratora wystąpiła Elżbieta Mazur z Biblioteki w Balicach.Dzieciom przedstawienie bardzo się
podobało, za co nagrodziły aktorów gromkimi brawami. Następnie na scenie pojawiali się kolejni
zaproszeni goście. Pan Henryk
Krawczyk, brawurowo i z dużym
poczuciem humoru opowiedział
dzieciom „ Bajkę o Słońcu”, a
Pani Anna Niemczyk, jako Pola
z pierwszej klasy swoją stylizacją i interpretacją oczarowała
wszystkich zebranych. Potem na
scenie wystąpiły odważne i energiczne mamy pierwszoklasistów
– Panie Adriana Skiba i Magdalena Kulik. Dzięki ich aktorskim
zdolnościom przenieśliśmy się na

ulice Astronomów, by
poznać niezwykle ciekawą rodzinkę roztargnionego pana Astronoma. Wspólne czytanie
zakończyła
Dyrektor
szkoły Halina Kodura,
która nawiązując
do
zbliżającego się dnia
Prima Aprilis przeczytała dzieciom fragment
z książki Rafała Witka pt.” Pierwszaki z kosmosu” –
o kosmicznym poczuciu humoru.
Dużą niespodziankę sprawili
wszystkim uczniowie z klasy 1c,
którzy wraz ze swoją wychowawczynią Marią Półtorak przygotowali występ muzyczno – taneczny
o Mikołaju Koperniku.
Na zakończenie spotkania Wójt
otworzyła tajemnicze , błyszczące
pudło (skarb znaleziony na obcej
planecie) z którego wysypały się

KĄCIK KULINARNY

BABKA WIELKANOCNA Z KAKAO

Babka wielkanocna z kakao, to moja propozycja przed Wielkanocą, ale nie tylko, bo spisze się ona znakomicie do popołudniowej
kawy czy herbaty.
Babka wielkanocna z kakao
• 5 jajek
• 25 dkg masła
• 2 szklanki mąki
• szklanka cukru pudru
• szklanka mleka
• 2 łyżeczki proszku do
pieczenia
• 2 łyżki kakao (u mnie
DecoMorreno)
• tłuszcz do wysmarowania
formy + bułka tarta do jej
wysypania
Umyć jajka, wybić białka do
miski i ubić na pianę. Żółtka
odłożyć w drugiej miseczce obok. Rozpuścić masło
(można w mikrofalówce
lub w garnuszku). Gorącym
masłem zalać ubite białka
i miksować kilka minut. Po
chwili dodawać do masy po
jednym żółtku i po łyżce
mąki, po łyżce cukru oraz
proszek do pieczenia, delikatnie dodawać mleko. Ciasto miksować kilka minut.
Rozdzielić ciasto na dwie
połowy, do jednej dodać kakao i dokładnie wymieszać.
Formę wysmarować tłuszczem (masło) i wysypać delikatnie bułką tartą. Łyżką
nakładać ciasto do formy,

najpierw białą, potem ciemną część ciasta i tak na zmianę. Dokładnie rozsmarować
masę.
Piec w piekarniku nagrzanym do 160 C przez około
godzinę (sprawdzamy czy

ciasto się upiekło wkładając
patyczek ; jeśli wyjmiemy
suchy patyczek - ciasto jest
upieczone).
Pozdrawiam świątecznie.
Smacznego !

vv Ulla Pałka

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

PRZY WIELKANOCNYM STOLE

Wielkanocne przynosiły radość oraz wzajemną życzliwość. W tym szczególnym okresie nikt nie
powinien się czuć samotny, a nic tak nie zbliża ludzi jak wspólne spotkania w świątecznej atmosferze. Dlatego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, już trzeci rok z kolei organizuje
spotkania świąteczne adresowane do starszych mieszkańców naszej społeczności lokalnej.
W tym roku, w sobotę 19 marca, blisko 180 osób gościło w Restauracji Margerita w Modlnicy.
Na spotkaniu obecni byli również Wójt Gminy Wielka Wieś
Pan Tadeusz Wójtowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Zbigniew Mazela, Ksiądz Proboszcz modlnickiej parafii Jan
Adamus oraz radni i sołtysi naszej gminy.

Swój program artystyczny przygotowany na tę okoliczność zaprezentowały gminne zespoły
folklorystyczne: Giebułtowianie i Tomaszowianie. Bardzo
ciekawym akcentem była też
tradycyjna oracja wygłoszona
przez tomaszowskich Pucheroków. Życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych wszystkim zebranym złożył Wójt Tadeusz
Wójtowicz, w imieniu radnych
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mazela, a także ks.
Jan Adamus.

kolorowe, kosmiczne cukierki
Spotkanie przygotowały i prowadziły:
Zofia Walczak z Biblioteki Publicznej w Bolechowicach, koordynatorka projektu oraz Maria
Półtorak , wychowawczyni klasy
1c, pełniąca w projekcie funkcję
opiekuna – edukatora ze strony
szkoły.
vv Tekst i zdjęcia: Zofia Walczak
www.zabierzow.org.pl

Po występach artystycznych
nastał czas wspólnego posiłku,
rozmów i wspomnień przy suto
zastawionych i pięknie przystrojonych stołach. Każdy z seniorów otrzymał również ręcznie
wykonany upominek - specjalne, kordonkowe jajo, przygotowany przez dzieci z gminnych
świetlic środowiskowych.
Cieszymy się, iż nasi seniorzy
coraz chętniej i liczniej uczestniczą w tych świątecznych spotkaniach, oznacza to bowiem, że

jest potrzeba wspólnego świętowania, a to co robimy ma sens,
i warto pamiętać o starszych
mieszkańcach naszej Gminy.
Serdeczne
podziękowania
składamy Pani Małgorzacie
i Piotrowi Szumiec,właścicielom Hotelu i Restauracji Margerita, za gościnność, życzliwość i ogromne wsparcie przy
organizacji tegorocznego Spotkania Wielkanocnego.

vv www.wielka-wies.pl
foto.: FB Społeczność Modlnica
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WIELKANOC NA ZDROWIE
– CO I JAK JEŚĆ, ABY WYJŚĆ NA TYM DOBRZE?

Dieta odchudzająca i Wielkanoc nie idą ze sobą w parze. Święta, pachnące wanilią, drożdżowymi babami i czekoladowymi mazurkami, nie są najlepszym okresem pozwalającym na zdrowe odżywianie się.
Tłuste dania i bogate w cukier desery – oto kwintesencja wielkanocnego jadłospisu w większości polskich domów. Wprawdzie święta Wielkiej Nocy nie są aż tak wielkim wrogiem osób na diecie jak Boże
Narodzenie, jednak również w ich trakcie czyhają na nas różne zasadzki.

Po pierwsze, część z nas utrzymała dietetyczne postanowienia wielkopostne - np.
zrezygnowała ze słodyczy albo alkoholu
i teraz, gdy post się skończy, pokusy
mogą być naprawdę silne. Po drugie, Ci
którzy będą trzymali ścisły post w Wielki Piątek, również będą narażeni na
wzmożony apetyt w Sobotę. Po trzecie,
suto zastawione stoły i rodzinne spotkania przy nich zdecydowanie osłabiają
motywację do trzymania diety, szczególnie gdy kochane babcie i ciocie nakładają nam kolejne porcje martwiąc się, że
jeszcze niewystarczająco dużo zjedliśmy.
Tradycję można jednak unowocześniać.
Kilka drobnych zmian w menu sprawi,
że święta nie zostawią pamiątki w postaci dodatkowej oponki, a frykasy jakimi
uraczymy siebie i bliskich nie stracą nic
ze swego unikalnego, wielkanocnego
smaku. Aby te piękne w polskim zwyczaju święta były zdrowe, radosne, a nasze sumienie pozostawało nieobciążone
wystarczy, że ruszysz nieco głową i zastosujesz kilka sprawdzonych, znanych
zasad dietetycznych, komponując wielkanocne posiłki. Wystarczy stosować się
do kilku prostych zasad opisanych poniżej i nie rozpaczać, jeśli silna wola okaże
się zbyt słaba i jednak zjesz trochę więcej
niż powinnaś - długi spacer pozwoli Ci
wrócić do równowagi.
Jak zmniejszyć kaloryczność świątecznego jadłospisu?
1. Przygotowując wielkanocne potrawy
należy stosować technologię LIGHT,
a więc:
• potrawy piec, smażyć i dusić bez
udziału tłuszczu lub z niewielkim dodatkiem oleju rzepakowego czy oliwy
z oliwek,
• wykorzystywać funkcję grillowania
– to najzdrowsza metoda cieplnej obróbki każdego mięsa (stawiaj na chude mięsa – kurczaka, indyka, schab,
polędwicę)
• warzywa blanszować lub krótko gotować w małej ilości wody i zawsze do
stanu al dente,

• solić symbolicznie; w zamian starać
się używać jak największej ilości różnych przypraw .
• używać jogurtu naturalnego do sosów, żurku zamiast tłustej śmietany

2. Wybierając receptury należy zwrócić
uwagę na kaloryczność potraw:
• jeżeli żurek, to na wywarze z warzyw
bez tłuszczu, a jeżeli koniecznie na
żeberkach, to bez tłuszczu, który
należy zdjąć po schłodzeniu zupy kaloryczność się zmniejsza a smak
pozostaje.
• Jeżeli wędliny to wybierajmy mniejsze
zło - szynka drobiowa ma aż o połowę mniej kalorii niż wieprzowa. Pieczony schab środkowy jest znacznie
chudszy od karkowego . Bezpieczna
dla talii i obwodu bioder jest polędwica, chuda szynka cielęca i drobiowa.
Do niebezpiecznych dla tuszy wędlin
zalicza się baleron, wiejska szynkę
z tłuszczykiem, salami, boczek pieczony i wędzony
• jeżeli ciasto, to np. marchewkowe lub
z dodatkiem nasion, otrąb i płatków
zbożowych. Dodatkowo zamiast
wysokokalorycznej polewy czekoladowej czy lukru, posyp wierzch ciasta
odrobiną cukru pudru. Możesz wykorzystać masy z gorzkiej czekolady
z owocami zamiast słodkiego kajmaku
do mazurka a także zmniejszyć o 1/3
ilości dodanego cukru. Ciasta piecz
z mąki pełnoziarnistej, bogatej w witaminy z grupy B oraz błonnik, przyspieszający perystaltykę jelit, wpływając na tempo przemiany materii.
• jeżeli pasztet to wiosenny z brokułami
lub marchewką, grochem czy soczewicą lub papryką z mięsa drobiowego
z dodatkiem suszonych pomidorów
i oliwek
Co z tymi jajkami?

W okresie świąt wielkanocnych jajka
wydają się być niezbędnym, a wręcz
koniecznym elementem naszego menu.
Niestety na ich temat krążą rozmaite

opinie, wiele z nich jest skrajnie negatywnych. Czy słusznie? Za przyczynę
skreślenia jajek z diety wiele osób podaje wysoką zawartość cholesterolu. Ale
przecież cholesterol jest produkowany
także przez wątrobę, więc gdy dostarczamy go z pożywieniem, mniej wytwarzamy go sami. Jajko zawiera około 180
mg cholesterolu, czyli zaledwie jedną
dziesiątą dziennej produkcji, a zawarta
w nim lecytyna rozbija tłuszcze na cząstki, zapobiegając przyczepianiu się ich do
naczyń krwionośnych. Jajka są cennym
źródłem białka oraz witamin A, D, E,
witamin z grupy B, a także potasu, siarki,
fosforu, żelaza i cynku. Z powodzeniem
i bez strachu o kondycję możemy je jadać
. Uważać powinny jedynie osoby o wysokim stężeniu cholesterolu – w ich przypadku bezpieczniej będzie ograniczyć się
do najwyżej 2 jajek tygodniowo.

Aby Święta minęły nam zgodnie z „dietetycznym” planem, dobrze się do nich
przygotujmy. Pamiętajmy, aby posiłki
zaczynać od zjedzenia warzyw, dzięki
temu wypełnimy nimi żołądek, a później
zjemy mniejszą porcję głównego dania.
Należy jeść wolno, dobrze przeżuwać
i nie popijać jedzenia, to poprawi trawienie oraz da nam uczucie sytości . Warto
nakładać na talerz mniejsze porcje, aby
móc spróbować każdej potrawy. Nie
przesadzajmy też z alkoholem, jest on
wysoce kaloryczny, dlatego jeżeli zdecydujemy się na jego spożycie, wybierzmy
wino wytrawne, które dodatkowo ułatwi
trawienie.
Pamiętajmy, że zdrowe odżywianie tak
naprawdę nie znosi wyjątków, ale też nie
wymaga poświęceń, dlatego też postarajmy się wstać od stołu bez poczucia winy,
a Święta Wielkanocne w tym roku niech
pozostaną wyjątkowym czasem spędzonym w ciepłym, rodzinnym gronie, a nie
tylko przy stole, pełnym zdrowych, kolorowych przysmaków.
vv Magdalena Górska
Dietetyk, „PerfectSlim”

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA
POŻEGNAŁY ZIMĘ
Chodźmy, chodźmy Marzannę wyrzucić!
Niech śnieg z mrozem już nie wróci.
Pójdziemy wesoło ze śpiewem radosnym
bo dziś musimy poszukać wiosny...

Ulicami Tenczynka w pierwszy dzień wiosny przeszedł
barwny KOROWÓD Z MARZANNĄ. To Przedszkolaki
z Przedszkola Samorządowego
w Tenczynku w ten sposób pożegnały zimę wzbudzając zachwyt mieszkańców.
Dzieci połączyły tradycję ze
zdrowiem w ramach projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
w Tenczynku „Tęcza Marzeń”
pt. „WIOSNĄ ZDROWO
JEMY I ZDROWO ROŚNIEMY”- Edukacja przedszkolaków w zakresie pozytywnych
nawyków żywieniowych”. Maluchy poprzebierane w zdrowe
jarzynki: marchewki, buraczki,
papryczki czy groszki przemaszerowały wraz z okolicznościowymi plakatami, zachęcając mieszkańców do zdrowego
odżywiania. Jest to jeden z elementów projektu edukacyjnego
dofinansowanego przez Gminę
Krzeszowice, którego elementem były także m.in. zajęcia
związane z robieniem kanapek
wiosennych.

Po powrocie do ogrodu przed- placówki uroczyście spalona.
szkolnego Marzanna została
Gromkimi brawami przedzgodnie z ekologiczną tradycją
szkolaki powitały wiosnę.

vv Przedszkole
Samorządowe w Tenczynku
www.przedszkoletenczynek.com

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
Zrób krok już dziś i umów się na konsultacje!
OFERUJEMY POMOC DLA:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi
(cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)

•
•
•
•

osób o zwiększonej aktywności ﬁzycznej - dietetyka sportowców
dzieci i młodzieży
kobiet w ciąży i młodych mam
wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę
i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfectslim.net.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim Pacjentom i Współpracownikom
wszystkiego co najlepsze, rodzinnej atmosfery,
szczęścia osobistego, pogody ducha
oraz suto zastawionych smacznych i zdrowych stołów

OBCHODY DNIA CHORÓB RZADKICH
W ZESPOLE SZKÓŁ W TENCZYNKU

29 lutego uczniowie tenczyńskiej szkoły włączyli się w obchody Światowego
Dnia Chorób Rzadkich. W tym szczególnym Dniu pragnęli zwrócić uwagę na
osoby chore na rzadkie choroby genetyczne.
W Europie na choroby rzadkie
cierpi ok. 6 proc. społeczeństwa czyli ponad 30 mln osób.
W Polsce choroby te mogą dotyczyć nawet 2 milionów ludzi
i są praktycznie nieznane. Jest to
bardzo różnorodna grupa chorób
- różnią się objawami i skutkami,
łączy je bardzo ciężki przebieg.
Dotychczas zdiagnozowano blisko 6 tysięcy takich nietypowych
schorzeń, lecz tylko około 5%
może być skutecznie leczonych.
Cierpią na nie osoby w każdym
wieku, jednak aż 75% z nich dotyka dzieci.
Uczniowie najmłodsi z klas I-III pisali i rysowali własne zakończenie opowiadania Moniki
Krajewskiej „Mój młodszy brat”,
które panie wychowawczynie
przeczytały dzieciom na zajęciach wychowawczych. Uczniowie klas IV-VI pod okiem pani
Anny Zimnal przygotowali prezentacje multimedialne na temat
wybranych chorób rzadkich.
Efekt prac został zaprezentowany społeczności uczniowskiej
na hali sportowej. Prezentacje
urozmaicił poczęstunek muf finek upieczonych według jednego
przepisu wzbogaconego o jeden
dodatkowy dowolnie wybrany
składnik -specjalnie na ten dzień
przez uczniów i ich rodziców.

Ponadto uczniowie uczestniczyli
w konkursach zręcznościowych,

manualnych i plastycznym. Odgadywali i nazywali przedmioty,
które mogli rozpoznawać dotykiem ponieważ mieli zawiązane
oczy. Prezentowali swój talent
malując ustami lub nogą martwe
natury.
Najbardziej zaangażowane grupy
uczniów zostały nagrodzone statuetkami „genu”.
vv Aneta Karcz-Padula
nauczyciel w Zespole Szkół
w Tenczynku
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PORADY PRAWNE

JAK UZYSKAĆ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ,
GDY PRACODAWCA JEST NIEWYPŁACALNY?

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, przewiduje tryb wypłaty świadczeń pracowniczych (np. wynagrodzenia za pracę) w razie niemożności ich uzyskania od
podmiotu zatrudniającego.
Kiedy mamy do czynienia
z niewypłacalnością pracodawcy?
By skorzystać z tych uregulowań, należy rozpocząć od sprawdzenia czy Nasz
pracodawca jest niewypłacalny zgodnie z rozumieniem prezentowanym
przez ustawodawcę. A zatem ustawa,
znajduje zastosowanie zarówno do
pracodawcy prowadzącego działalność w formie spółki prawa handlowego jak i osoby fizycznej wpisanej
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (dalej
CEIDG). Niewypłacalność zachodzi
m.in. w następujących przypadkach:
gdy sąd upadłościowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości jak i gdy
oddali wniosek o ogłoszenie upadłości
z uwagi na brak wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania.
Stan niewypłacalności zachodzi także,
gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność złoży wniosek
o wykreślenie z CEIDG z uwagi na
zaprzestanie prowadzenia aktywności gospodarczej lub gdy sąd orzeknie o rozwiązaniu spółki. Ciekawym
unormowaniem w tej materii jest
przepis art. 8a ustawy. Przewiduje on
niewypłacalność, gdy pracodawca nie
zaspokaja roszczeń pracowniczych
w przypadku faktycznego zaprzestania
działalności przez okres dłuższy niż 2
miesiące.
Definicja uprawnionego
pracownika
Zgodnie z art. 10 ustawy, pracownik
to osoba m.in. pozostająca w stosunku

pracy na podstawie Kodeksu pracy, ale
również wykonująca pracę w świetle
umowy zlecenia lub innej umowy
o świadczenie usług, o których stanowi
Kodeks cywilny. Prócz powyższego,
dodatkową przesłanką konieczną do
spełnienia jest podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu
i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia. Wskazany przepis obrazuję także
wyłączenie z kręgu uprawnionych
członków rodziny, np. małżonka,
wstępnych, zstępnych, ale i zięcia, synowej, bratowej czy szwagra.
Co zapłaci Fundusz?
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych to instytucja powołana
do ochrony świadczeń pracowniczych.
Katalog roszczeń zaspokajanych
z Funduszu znajduje się w art. 12 ustawy, a w jego granicach mieszczą się
następujące pozycje: wynagrodzenie za
pracę, za czas przestoju, za urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent, za czas
innej usprawiedliwionej nieobecności.
Ustawodawca wymienia również odprawy należne na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników jaki i odszkodowania za skrócony
okres wypowiedzenia w przypadku
upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Kolejną grupą świadczeń są dodatki
wyrównawcze w przypadku przeniesienia na inne stanowisko mniej płatne
w związku np. z chorobą zawodową.
Innym ze wskazanych świadczeń są
składki na ubezpieczenia społeczne

należne od pracodawcy.
Ograniczenia w wypłacanych
świadczeniach.
Ustawodawca przewidział ograniczenia czasowe i kwotowe dla poszczególnych grup świadczeń. Przykładowo wynagrodzenie za pracę podlega
zaspokojeniu za czas nie dłuższy niż 3
miesiące poprzedzające datę niewypłacalności. Tą zaś jest data wydania postanowienia przez sąd upadłościowy,
data wykreślenia z CEIDG, data upływu 2 miesięcznego terminu w przypadku przedsiębiorcy, który faktycznie
zaprzestał prowadzenia działalności.
Odmiennie ustala się datę początkową
3 miesięcznego terminu, gdy umowa
z uprawnionym została już rozwiązana. Wówczas jest to 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli
miało to miejsce w czasie nie dłuższym
niż 9 miesięcy od powstania niewypłacalności pracodawcy. Ograniczenie
kwotowe stanowi, że świadczenie za
miesiąc nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Przedmiotowa ustawa w dalszej części
wskazuje tryb właściwy do uzyskania
owych świadczeń. Zainteresowanych
uprzejmie odsyłam do zapoznania się
z jej treścią.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

"U GÓRALA"

MATERIAŁY BUDOWLANE

U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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Siedziba biura:

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 10 a
zbliżona do kwadratu
w Kryspinowie gm. Liszki.

Usytuowana w spokojnej dzielnicy, jednak
w bliskości restauracji: Rohatyna, Skansen Smaków, blisko drogi wylotowej Kraków-Katowice.

DO SPRZEDANIA

Dom ok 100 m kw.
w Zalasie gm. Krzeszowice

Do częściowego remontu. Składa się z 4 pokoi, 2
łazienek, kuchni. Działka o wielkości 12 a z ładnymi
nasadzeniami. Posesja ogrodzona. Dom usytuowany
w zacisznym miejscu. W domu można zamieszkać
po odświeżeniu.

Cena: 175 tys. PLN.

Cena: 167 tys. PLN.

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

Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może być również osobna
kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN
Dom ok. 100 m kw. w Zalasie gm. Krzeszowice do częściowego remontu, działka 12 a.
Cena: 175 tys. PLN.
Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) w domu dwukondygnacyjnego w centrum Zabierzowa. Cena:
320 tys. PLN.
Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.
Cena: 290 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus budynek gospodarczy,
działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.
Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność agroturytyczną jak i prywatnie.
Cena: 390 tys. PLN.
Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 290 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia mieszkalna. Cena:
660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
15. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana (M1U), w Żbiku,
m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
16. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
17. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
18. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
19. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic.
Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra lokalizacja pod różnego rodzaju
inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu
mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
20. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
21. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
23. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
25. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
29. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
30. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
31. Widokowa działka budowlana 51 a w Zalasie gm. Krzeszowice. W obecnym planie zagospodarowania
przestrzennego ok. 1/3 powierzchni działki to tereny budowlane, a pozostała część to zieleń
nieurządzona. Cena: 79 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W okolicy działki
znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
34. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow. 1,95 ha. Numery
działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej
z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
35. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
36. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. Cena: 84 tys.
PLN.
38. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach. Działki są na
etapie podziału oraz podłączania mediów.
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki).
39. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki).
Cena: 342 tys. PLN.
41. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
43. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
44. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA

Dół domu z osobnym wejściem
w Szczyglicach k. Balic,

ok. 80 m kw. Komfortowe 2 pokoje, łazienka
i kuchnia. Dom nowoczesny, bardzo ładnie wykończony, na działce kostka, miejsca parkingowe,
teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 7 a
w Miękini, gm. Krzeszowice.

Wyodrębniona kondygnacja
domu dwukondygnacyjnego
w centrum Zabierzowa.

Prąd w działce, woda, gaz ok. 50 m od działki.
Ostatnie 50 m dojazdu do działki to droga utwardzona. Położona w malowniczym, widokowym
i zacisznym miejscu.

Uwaga: cena z mediami i ogrzewaniem - 1600 PLN/m-c dla 2 osób,
1700 PLN/ m-c - dla 3 osób.

Cena: 69,5 tys. PLN.

45. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
46. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
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.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i Piekary. Cena
każdej z działek: 130 tys. PLN.
Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania
przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest
możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

57. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm. Liszki. Umowa na
wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
58. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w drugiej linii
zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego działka ujęta jako MU1 budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało wydane na działce pozwolenie na budowę
domu jednorodzinnego 169 m kw. pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia
kupującego. Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
59. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
60. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed podziałem. W
studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.
Cena: 89 tys. PLN.
61. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed podziałem. W
studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi.
Cena: 84 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Kryspinowie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
63. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
64. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
65. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w pobliżu Restauracji
Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
66. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 16 m, druga
nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w pobliżu pól golfowych w
Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
67. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16
a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
68. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

69. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo jednorodzinne oraz
usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.
70. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm. Liszki. Umowa
na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
71. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w drugiej
linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego działka ujęta jako
MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało wydane na działce pozwolenie
na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania
wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
72. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania,
działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed podziałem.
W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - budownictwo jednorodzinne
i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
74. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed podziałem.
W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - budownictwo jednorodzinne
i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
75. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest możliwość zakupu
mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
76. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
77. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
79. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie, gm.
Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce, prąd na działce sąsiedniej. Dojazd
do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena:
240 tys. PLN (podana cena dotyczy działki 15 a).
80. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena
pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
81. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

Komfortowo urządzony, z garażem na działce 2
ar. Powierzchnia użytkowa 80 m kw., dwa pokoje
w tym sypialnia, duży salon z pięknym kominkiem,
osobna garderoba, hol, pomieszczenie gospodarcze, spiżarka, łazienka z wanną i prysznicem,
łazienka z aneksem jadalnym.

Cena: 320 tys. PLN.

82. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
„produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR
od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
83. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
84. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan
zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/
UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka
znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
85. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
87. Pokój w domu, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte są media oraz ogrzewanie.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750 PLN / m-c (jako wyróżnione)
88. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm.
Wielka Wieś. Na dolnej kondygnacji znajduje się: hol, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia
z aneksem kuchennym i salon. I kondygnacja to: 3 pokoje, łazienka. Mieszkanie urządzone gustownie,
wyposażone w pełni wysokogatunkowymi meblami i sprzętem. Duża, ogrodzona działka, garaż. Do ceny
należy doliczyć media w/g zużycia oraz „składkę” na węgiel - zasilanie ogrzewania w okresie grzewczym.
Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
89. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic. Oddzielne wejście. 3 pokoje, 2
łazienki. Cena w 1100 PLN / m-c (1300 z ogrzewaniem w okresie grzewczym dla 2 osób, dla większej
ilości osób cena do uzgodnienia). 2 łazienki i kuchnia wyposażone. Pokoje umeblowane. Kaucja w
wysokości 1500 PLN. Czynsz plus media w/g zużycia. Woda 50 PLN. Cena: 1100 PLN/m-c.
90. Dół domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami i ogrzewaniem - 1600 PLN/m-c dla 2 osób, 1700 PLN/
m-c - dla 3 osób.
91. Nowy pokój z łazienką, wspólna kuchni, ok. 25 m kw, w domu Morawicy, gm. Liszki. Bardzo dobre
warunki, miejsce parkingowe. W pokoju znajduje się łazienka tylko do dyspozycji lokatora. Pokój
z przeznaczeniem dla jednej osoby, przy dwóch osobach - warunki najmu do negocjacji. Cena ze
wszystkimi mediami i ogrzewaniem w okresie grzewczym. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 700 PLN/ m-c.
92. Pokój w domu, umeblowany w Woli Filipowskiej. Wspólna łazienka i kuchnia ze starszą Panią sympatyczną osobą, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość parkowania auta.
Nieopodal stacja PKP, linia Kraków - Chrzanów. Cena: 600 PLN z mediami i ogrzewaniem.
93. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach.
Cena: 600 PLN/m-c - jednoosobowy, 800 PLN/m-c dwuosobowy.
DLA PRACOWNIKÓW
94. Kondygnacja domu z osobnym wejściem z klatki schodowej w Balicach dla 6-10 pracowników. 3 pokoje,
kilka miejsc parkingowych, łazienka, kuchnia, łóżka, szafy. Jest możliwość zagospodarowania poddasza dla
większej liczby osób. Standard średni. Ogrzewanie węglowe i gazowe. Cena 1000 PLN / m-c plus media
w/g zużycia.
95. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic. Oddzielne wejście. 3 pokoje (5 łóżek),
2 łazienki. Cena: 1100 PLN/m-c (1300 z ogrzewaniem w okresie grzewczym dla 2 osób, dla większej ilości
osób cena do uzgodnienia). 2 łazienki i kuchnia wyposażone. Pokoje umeblowane. Max dla 5 pracowników
- cena do uzgodnienia. Miejsca parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości 1500 PLN. Czynsz plus
media w/g zużycia. Woda: 50 PLN. Cena: 1100 PLN/m-c plus media.
96. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość wynajęcia dla 3,4,5
osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem
kuchni itp. Cena 360 PLN / m-c (dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc).
97. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
98. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny od 1 czerwca.
99. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Cena: 2000 PLN/m-c.
100. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena z mediami,
pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.
101. Pokoje dla 15 osób w Krzesowicach z mediami. Cena do uzgodnienia.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
102. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.

HALE DO WYNAJĘCIA
103. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c.

Prosimy o zgłaszanie domów, części domów,
pokoi do wynajęcia oraz domów, mieszkań i działek na sprzedaż.
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

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

GRAFIKA 3/5 - NOWA WYSTAWA
W AKADEMII W BRONOWICACH

Miłośnicy sztuki mogą oglądać kolejną wystawę w Akademii w Bronowicach – „Grafika 3/5”. Swoje prace prezentują studenci i pedagodzy związani z pracowniami Miedziorytu i Wklęsłodruku Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Wystawa potrwa do 5 maja.

LISZKI
„CUDA I CUDEŃKA” Z KORONKI ORAZ HAFTY
- WYSTAWA HAFTU I KORONKI PANI WŁADYSŁAWY KADULA
Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach
zaprasza na wystawę haftu i koronki
Cuda i cudeńka z koronki oraz hafty
wykonane przez Władysławę Kadula
14.03.2016 – 15.04.2016
Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki.

CHRZANÓW
KOLEJNA EDYCJA NOCY TEATRU

2 kwietnia 2016 o godz. 18.00 odbędzie się kolejna edycja NOCY TEATRU, wpisana w ogólnopolską akcję
DOTKNIJ TEATRU. Na scenie MOKSiR będzie można zobaczyć pięć spektakli. Bilety w cenie 25 zł już do
nabycia w Informacji lub online (www.moksir.chrzanow.pl/bileteomoksir/)

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „KIEDY KOTA NIE MA”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na spektakl komediowy pt.
„KIEDY KOTA NIE MA”. 9 kwietnia (sala teatralna MOKSiR) o godz. 20.00. Bilety w cenie: 50 zł, 65zł, 70 zł
do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086)

SPEKTAKL „POWRÓT MARNOTRAWNEGO”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 (sala
teatralna MOKSiR) na spektakl „Powrót marnotrawnego” w wykonaniu amerykańskiej grupy baletowej Ballet
Magnificat. Bilety w cenie: 35 zł, bilet ulgowy: 30 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53)

RETRANSMISJE/SPEKTAKLE - SEZON ARTYSTYCZNY 2016

„NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre
13.03 seans o godz.13.00 • czas trwania: 210 minut
„JAK WAM SIĘ PODOBA” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre
1.04 seans o godz 19.00 • czas trwania: 240 minut
„WIDOK Z MOSTU” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre
1.05 seans o godz. 14.00 • czas trwania: 140 minut
„AUDIENCJA” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre
11.06 seans o godz. 14.00 • czas trwania: 175 minut
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy).
Karnet (5 spektakli): 100 zł (obowiązuje na retransmisje z National Theatre
[w ramach cyklu NT Live w okresie od lutego do czerwca 2016].
Karnety dostępne w kasie kina oraz Informacji MOKSiR.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MISIEK W NOWYM JORKU” 2D [DUBBING PL]

• 28.03 godz. 15.00 • 29-30.03 godz. 17.00 • 31.03 godz. 15.00 •
reżyseria: T. Wall; czas trwania: 86 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. Indie/USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Wtorek - Czwartek: 13,00 zł
Poniedziałek - Czwartek: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„POKÓJ”

• 28.03 godz. 17.00 • 29-30.03 godz. 19.00 • 31.03 godz. 17.00 •
reżyseria: L. Abrahamson; czas trwania: 118 min.; gatunek: dramat; prod. Irlandia/Kanada, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Wtorek - Czwartek: 13,00 zł
Poniedziałek - Czwartek: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI”

PREMIERA 2D/3D [napisy/dubbing PL]
• 28.03 godz. 19.30 [2D napisy] - pokaz przedpremierowy •
• 31.03 godz. 19.30 [2D napisy] - pokaz przedpremierowy •
• 02.04 kino nieczynne - noc teatru • 03-07.04 godz. 16.15 [3D dubbing], 19.30 [3D napisy] •
• 08.04 godz. 20.00 [2D napisy] • 09.04 kino nieczynne - spektakl teatralny •
• 10.04 godz. 14.30 [3D dubbing], 20.00 [2D napisy] • 11-14.04 godz. 20.00 [2D napisy] •
• 16.04 godz. 20.15 [2D napisy] •
reżyseria: Zack Snyder; czas trwania: 160 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: 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: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Wystawa „Grafika 3/5”
prezentuje różnorodność
aktualnych akademickich
poczynań w zakresie miedziorytu i wklęsłodruku,
przywołując jednocześnie
klimat tych artystycznych
gałęzi.

oparta jest grafika warsztatowa i wszelkie wyzwania
artystyczne realizowane
taką drogą. Poruszając się
z tą świadomością należy
spokojnie patrzeć na przyszłość tej dziedziny sztuki
- mówi dr hab. Krzysz- Wystawa „Grafika 3/5” tof Tomalski z Akademii
wprowadza nowe definicje Sztuk Pięknych w Krakozgodne ze współczesnym wie.
widzeniem i funkcjono- Wystawa „Grafika 3/5”
waniem płynnie zmienia- w Akademii w Bronowijącego się świata oraz z no- cach (Galeria Bronowice,
wym rozumieniem działań ul. Stawowa 61) czynna jest
manualnych, na których codziennie, od poniedział-

ku do piątku w godz. 15.00
– 21.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00–21.00.
Potrwa do 5 maja.

W Akademii w Bronowicach organizowane są
wystawy, instalacje, prezentacje
multimedialne,
dyskusje, warsztaty, zajęcia
i wiele innych aktywności, przygotowanych przez
Akademię Sztuk Pięknych.

WIELKA WIEŚ
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ZORGANIZOWANY W
RAMACH UROCZYSTEGO NADANIA IMIENIA PATRONA
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĘBLE

Szkoła Podstawowa w Bęble oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej
Wsi zachęca do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym w
ramach uroczystego nadania imienia patrona Szkole Podstawowej w
Bęble.
Celem konkursu plastycznego jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła
II, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu
i działalności Jana Pawła II, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej
twórczości dzieci i młodzieży.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Wielka Wieś.
Na prace czekamy do 15 kwietnia 2016 r. Szczegóły konkursu
plastycznego ujęte zostały w regulaminie.

TRZEBINIA
RETRANSMISJE BALETU I OPERY

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do kina „Sokół” na retransmisje baletu i opery. Na ekranie kina
będzie można zobaczyć i usłyszeć:
- balet „Giselle” (retransmisja z Bolshoi) - 23.04.16 (sobota, godz. 16.00)
- operę „Traviata” (retransmisja z MET) - 21.05.16 (sobota, godz. 16.00)
BARDZO ATRAKCYJNE ceny: 30 zł za cały bilet, 25 zł za bilet ulgowy.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA „KUNG FU PANDA 3”

• 01.04, 06.04, 07.04, 12.04, 14.04 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 02.04 - 2D 14:00, 3D 16:00, 2D 18:00 •
• 03.04, 09.04 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 08.04, 13.04 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 10.04 - 3D 17:00, 2D 19:00 •
czas trwania: 95min, animacja/komedia, USA

PREMIERA „BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI”

• 01.04, 12.04 - 2D napisy 20:00 • 02.04, 13.04- 3D dubbing 20:00 •
• 03.04, 06.04, 07.04 - 2D dubbing 20:00 • 05.04, 08.04 - 3D napisy 20:00 •
• 06.04, 09.04, 14.04 - 2D dubbing 20:00 •
czas trwania: 151min, sf/akcja, USA

„CAROL” – NAPISY PL

• 29.03 - 19:30 • 30.03 - 17:00 • 31.03 - 19:30 •
czas trwania: 120min, melodramat, USA

„NIEWINNE”

• 29.03 - 17:00 • 30.03 - 19:30 • 31.03 - 17:00
czas trwania: 95min, dramat, Polska
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

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

Informacje, Reklamy
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APELUJEMY! SPRAWA JEST PILNA!

Miłośnicy zwierząt, ludzie dobrej woli, niezawodni Czytelnicy “Gwarka”!
Grzecznościowo pomagamy 7-letniemu Bobikowi znaleźć nowy dom. Już
za tydzień jego Pan opuszcza mieszkanie i przenosi się do Domu Pomocy
Społecznej. Nie może zabrać ze sobą ukochanego psa, którego znalazł
jako maleńkiego szczeniaczka na ulicy. Wykarmił, wypielęgnował, nauczył
czystości i chodzenia na smyczy. Los bywa okrutny i rozdziela dwa związane
ze sobą serca. Pan szuka rozpaczliwie domu, bo nie chce oddawać Bobisia
do schroniska. To bardzo grzeczny pies, łagodny, wychowany z kotką, która
szczęśliwie znalazła już nowy dom. Kochani! Pomóżmy im obojgu! Może
znajdzie się jakaś dobra i wrażliwa dusza...
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Komunikat Wójta Gminy

W dniach od 1 do 3 kwietnia br. Urząd Gminy przenosi swoją siedzibę do nowej lokalizacji. W związku z powyższym, w dniu 1 kwietnia (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów. W tym dniu dyżur telefoniczny
pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego (wyłącznie rejestracja zgonów) tel. 506 675 617.
4 kwietnia (poniedziałek) zapraszamy już do nowej siedziby : Szyce pl. Wspólnoty 1.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. www.wielka-wies.pl

WYPOŻYCZALNIA
ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
TEL. 601 549 673

Tel. 783 553 197 (Fundacja Człowiek Dla Zwierząt)
Przeczytajcie wzruszający list Pana Jacka,
w którym prosi o przygarnięcie jego towarzysza życia.

LIST OD JACKA.

Do dziś nierozłączni, w dostatku i biedzie.
Tych dni dostatku nie było wiele.
Dziś to już pewne. Musimy się rozstać. Bieda wygrała.
Ja, do przytułku, tam zwierząt nie chcą.
Bobik w nieznane.
Szukam mu Domu. Lepszego niż mój.
Jeśli to czytasz, proszę obiecaj.
Że jeśli go weźmiesz.
To już na zawsze.
Że mu przyrzekniesz,
Dobro i Dom, i ciepłą strawę. Że dasz mu kocyk i miękkie posłanie.
Wieczorem pogłaszczesz gdy się położy.
Tak żebym stamtąd nie musiał się martwić, o jego życie i to co będzie.
Przygarnij go proszę. Nie umiem pisać, więcej i ładniej.
Proszę raz jeszcze o Dom i Serce. Dla Niego. Mojego Bobika.
P.S. Przeżyłem z nim 7 lat.
J.

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)

Bardzo prosimy o pomoc! Nie pozostańmy obojętni!

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

BUDYŃ
DARCY

Kocham ludzi za wszystko i za nic, tak po prostu
bez granic... Mam 2 lata, ważę ok. 25 kg. w głowie
mnóstwo dziwnych pomysłów, za człowiekiem wejdę
nawet po drabinie, na koty nie zwracam szczególnie
uwagi, jestem pięknym i mądrym psem, nudzi mnie
już przytuliskowe życie. Szukam domu!
Psiak jest pod opieką Fundacji Człowiek Dla Zwierząt. Jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony,
wykastrowany i zaczipowany.
Darci czeka pod numerem telefonu: 783 553 197

Potrzebuję Kogoś, kto nie zdradzi, nie porzuci...
Kogoś, dla kogo „na zawsze” nie oznacza „na 4
miesiące”... Kogoś, kto po prostu będzie...
9-miesięczny Budyń po powrocie z adopcji już
po raz drugi bardzo potrzebuje domu!!! To miłe
psie dziecko, którego jedyną „wadą” była ‚’zbyt
duża potrzeba bliskości swojego człowieka’’...
Pies przebywa pod opieką Fundacji dla Zwierząt. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej. Budyń jest odpchlony, odrobaczony,
zachipowany, zaszczepiony na choroby zakaźne
i wściekliznę.
Kontakt w sprawie Budynia: 534 884 174

BISIA

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego domu dla młodej suczki, która dostała
imię Bisia. Suczka jest średniej wielkości, waży ok.
20 kg. W stosunku do ludzi jest bardzo serdeczna,
łagodna i przyjazna. Lubi psy, ale z suczkami nie
zawsze się zgadza. Potrafi chodzić na smyczy i zachowywać czystość. Jest bardzo karna i posłuszna. To
mądry, inteligentny psiak, który uwielbia kontakt z
człowiekiem, posłuszny i mądry.
Bisia została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona
na wściekliznę i choroby zakaźne oraz wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem adopcji jest
podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt w sprawie Bisi: 534 884 174

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

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE
KOMINKI
PARAPETY
BLATY
SCHODY

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
NA TERENIE CAŁEGO KRAKOWA I OKOLIC
BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

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.

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

KWIACIARNIA

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

CZERNICHÓW 26

tel. 607 311 514

Dziękując za zaufanie do naszej firmy,
życzymy zdrowych, spokojnych
i rodzinnych Świat Wielkiej Nocy...
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

Z DOBRĄ HISTORIĄ
KREDYTOWĄ
PRZYJDŹ PO NIŻSZE
OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
Możliwość wypłaty środków nawet
w 1 dzień.
Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł,
oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu: 9907,91 zł (w tym: prowizja:
1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł
– przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona
jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień
w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia
wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta,
daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na
14.02.2016 r. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

