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ZNACZENIE SZTUKI SAKRALNEJ
W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE
W dniach 14 – 16 kwietnia obchodziliśmy
1050 rocznicę chrztu Polski. Jubileusz ten,
ma znaczenie nie tylko dla polskiego Kościoła
oraz państwa. Przyjęcie chrześcijaństwa miało
ogromny wpływ na polską kulturę.
Polska sztuka, do dzisiaj mocno przesiąknięta jest symboliką chrześcijańską. Jest ona ogromną częścią naszego dziedzictwa kulturowego.
Nigdy jednak nie była tak ważna, jak w wiekach średnich. Średniowiecze to okres, gdy w całej Europie sztuka podporządkowana jest
kanonom religijnym. Kościół w owych czasach dysponował szeroką
władzą, miał wpływ na wielką politykę, na światopogląd możnych,
a także na życie codzienne przeciętnego zjadacza chleba. Aby schrystianizować lud, który w większości był niepiśmienny, kościół sięgał
po język uniwersalny – sztukę. To właśnie ona stała się symbolem
potęgi kościoła a jednocześnie przemawiała do wyobraźni wiernych,
będąc swoistą BIBLIA PAUPERUM (Biblią dla ubogich).
Ten proces nie ominął i Polski. Najwspanialsze zabytki architektury
średniowiecznej, złotnictwa, malarstwa czy rzeźby do XV w. to niemal
wyłącznie sztuka sakralna.

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
FIRMA ASPEN zatrudni osoby do sprzątania
Centrum Logistyczno-Magazynowego w Modlnicy
przy ul. Podchruście. Mile widziane osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 661 991 554 lub 661 991 889
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ZNACZENIE SZTUKI SAKRALNEJ
W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE C.D.

Średniowieczne malarstwo, to
przede wszystkim bogato iluminowane rękopisy. Najcenniejsze,
wykonywane na zamówienie
ewangeliarze, pochodziły spoza
granic Polski, znad Mozy, z Saksonii czy Italii. Równocześnie
w Krakowie, na Śląsku i w Płocku powstawały ośrodki produkcji
ksiąg. Sztuka gotycka przyniosła
malarstwo tablicowe. Powstają
liczne poliptyki. Jednym z najznakomitszych przykładów jest
poliptyk z fary olkuskiej wykonany przez mistrza Jana Wielkiego.
Malarstwo to, miało przybliżać
wiernym historię świętych, Marii
i Jezusa. Najbardziej popularnymi
tematami były: męka Chrystusa
i sceny z życia Marii. Z okresu
gotyku zachowało się także kilka
przykładów malarstwa ściennego.
W Krakowie, takie malowidła
można oglądać w krużgankach
klasztoru franciszkanów. Znajduje się tam m.in. scena stygmatyzacji Św. Franciszka.
Średniowieczna sztuka sakralna,
to także, a może przede wszystkim rzeźba. Zdobiła ona kapitele
kolumn, tympanony i ościerza
portali – tych romańskich jak
i gotyckich. Często płaskorzeźbą
pokryte były same drzwi kościołów. Te najsłynniejsze, to drzwi
gnieźnieńskie, ukazujące sceny
z życia św. Wojciecha. Rzeźba samodzielna, pojawiła się w Polsce
w okresie gotyku. To wtedy powstało szereg całopostaciowych
figur przedstawiających Marię
z Dzieciątkiem na ręku. Rzeźby
te najczęściej utrzymane w tzw.
stylu miękkich szat, nazywane
są pięknymi Madonnami. Przykłady takich figur, to kamienne
Madonny z Wrocławia i Torunia

(zaginiona), oraz drewniana Madonna z Krużlowej. Apogeum
rzeźby gotyckiej to okres powstawania tzw. ołtarzy szafiastych.
Były to rozkładane poliptyki, które najczęściej posiadały centralną
dużą scenę i mniejsze, ukazane
na skrzydłach. Zupełnie wyjątkowym przykładem o światowej sławie jest ołtarz główny w kościele
Mariackim w Krakowie. Wit
Stwosz przedstawił w nim sceny
życia, męki i zmartwychwstania
Jezusa. Centralna, monumentalna scena ukazuje moment zaśnięcia Marii. Ołtarz jest potężnych
rozmiarów (13 x 11 metrów) i do
dzisiaj wywołuje w odbiorcy niesamowite wrażenie. Jakże ogromna musiała być siła przekazu tego
powstałego pod koniec wieku XV
dzieła. Trzeba mieć na uwadze, że
przeciętni ludzie, żyjący w tamtym czasie, obcowali ze sztuką
tylko podczas wizyty w kościele.
Ekspresja rzeźb Stwosza zachęcała do refleksji, a potęgowała
uwielbienie do Boga, a jednocześnie pozwalała zrozumieć Biblię.
Najbardziej zauważalnym przejawem chrystianizacji ziem polskich były oczywiście wznoszone
budynki klasztorne i katedry.
Omówienie ich przekracza moż-

liwości tego artykułu, jednak spojrzenie wyłącznie
na
Małopolskę
wystarcza aby zauważyć znaczenie
chrześcijańskiej sztuki architektonicznej. Do najwspanialszych
romańskich zabytków należy
opactwo benedyktynów w Tyńcu,
a jednym z najstarszych kościołów
w Polsce jest dobrze zachowany,
romański kościół św. Andrzeja
w Krakowie. Dziś nie wyobrażamy już sobie panoramy Krakowa
bez wież gotyckiego kościoła Mariackiego, który jest wizytówką
miasta, czy bez kościołów franciszkanów i dominikanów. Także nad olkuską panoramą góruje
gotycka sylweta fary.
Odpowiedź na pytanie, czy przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę miało znaczenie dla polskiej
sztuki wydaje się być oczywista.
Było to wydarzenie, które miało
ogromny wpływ na naszą kulturę, obyczajowość, politykę, nawet rozwój gospodarczy. Dzięki
chrystianizacji, Polska znalazła
się w kręgu cywilizacji Zachodniej. Zdobycze sakralnej sztuki
średniowiecznej stały się fundamentem, na którym wyrosła
bogata kultura i sztuka nowożytna, również ta świecka. Chrzest
Polski jest więc wydarzeniem nie
do przecenienia, nawet dla sceptyków kościoła. Zainteresowanym tym zagadnieniem, polecam
wystawę IMAGINES MEDII
AEVI w Muzeum Narodowym
w Poznaniu, która towarzyszy obchodom rocznicy chrztu Polski.

ZWIEDZANIE TENCZYNA JUŻ W TYM ROKU?

W związku z trwającymi pracami budowlanymi Tenczyn jest od kilku lat zamknięty dla turystów. Duże zainteresowanie zabytkiem powoduje jednak że
Gmina Krzeszowice szuka rozwiązań pozwalających na udostępnienie go zwiedzającym. Burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk, potwierdził właśnie że dąży do rozpoczęcia wpuszczania miłośników historii w mury warowni
już od najbliższego lata.
Na ten rok przewidywane jest
przeprowadzenie na Tenczynie
kolejnego etapu prac zabezpieczających. Rozważane jest więc
zorganizowanie
zwiedzania
weekendowego, nie kolidującego z robotami budowlanymi
a przez to bezpiecznego. Na takie rozwiązanie wymagane są
zgody przedstawicieli rodziny
Potockich, Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków.
Pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego pracują już nad
spełnieniem wymogów bezpieczeństwa pozwalających na dopuszczenie obiektu do użytkowania. Prowadzone są również
rozmowy z rodziną Potockich

i konsultacje z Konserwatorem
Zabytków. Burmistrz Wacław
Gregorczyk jest otwarty na
współpracę ze stowarzyszeniem
Ratuj Tenczyn, widzi możliwość naszego udziału w organizacji ruchu turystycznego
na zamku. Bardzo dobra znajomość historii obiektu, zgromadzone przez stowarzyszenie
eksponaty oraz pasja z jaką od
lat walczymy o ocalenie Tenczyna są atutami które z przyjemnością zaoferujemy jeśli tylko pojawi się taka możliwość.
Pozostajemy w stałym kontakcie z Burmistrzem i deklarujemy chęć pomocy mając nadzieję
że już tego lata na zamku pojawią się pierwsi turyści.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

ZABIEGAJ O HISTORIĘ

W sobotę 23 kwietnia w Tenczynku miała miejsce wyjątkowa impreza pod nazwą „I Bieg Tenczyński Zabiegaj o historię”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Dla Szkoły w Tenczynku”,
przy współudziale dyrekcji, pracowników oraz uczniów tenczyńskiej szkoły, a także Fundacji
Wyłącz Telewizor. Celem wydarzenia było połączenie promocji zdrowego trybu życia z upowszechnianiem wiedzy o Tenczynku i jego 700-letniej historii.
Dla biegaczy wyznaczono dwie trasy
w malowniczych rejonach Tenczynka - dystans krótki liczący 4,38 km
oraz długi - 7,39 km. Łącznie w biegu
wzięły udział 63 osoby - z Tenczynka i innych miejscowości Gminy
Krzeszowice, ale także spoza gminy,
m.in. z Krakowa. Wszyscy uczestnicy, w tym Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wraz
z żoną Anną, we wspaniałym nastroju i z uśmiechami na twarzach dobiegli do mety, ale najlepszymi okazali
się: I. Joanna Brzezińska, II. Katarzyna Żbik, III. Aleksandra Kuciel
(kategoria kobiety, dystans 4,38 km);
I. Łukasz Hanczakowski, II. Michał
Więcek, III. Wojciech Korczyński
(kategoria mężczyźni, dystans 4,38
km); I. Katarzyna Kenig, II. Katarzyna Koszara, III. Aleksandra Łukasik
(kategoria kobiety, dystans 7,39 km)
oraz I. Bartek Tadeusz, II. Rafał Kasprzak, III. Maciej Kenig (kategoria
mężczyźni, dystans 7,39 km).

Zarówno sam bieg, rozpoczęty wystrzałem z armaty przywiezionej
przez bytomskie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej „Leo
Corde” jak i rozgrzewka i końcowe
ćwiczenia, które poprowadziła Marcelina Szumera – trener personalny
i dietetyk - przebiegły w radosnym,
sympatycznym nastroju. Wygrana była ważna, ale najważniejsza –
wspólna zabawa, integracja i aktywne
spędzanie czasu.
Radosny nastrój i uśmiech gościły
wśród organizatorów oraz wszystkich
uczestników imprezy, którzy licznie
przybyli, by wziąć udział w tym wydarzeniu, zmierzyć swoje siły w bie-

gu lub kibicować, ale także obejrzeć
niezmiernie ciekawą wystawę „Tenczynek na starej fotografii”, po której oprowadzała Anna Łukasik, jak
zawsze gotowa, by dzielić się swoją
ogromną wiedzą o Tenczynku i jego
historii; zapoznać się z ofertą, posłuchać rad i porozmawiać z przedstawicielami firm: Prudential (także fundatorem upominków dla uczestników
wydarzenia), gabinetu SPA „Pozytywka” z Tenczynka oraz Gabinetu
Rehabilitacji i Terapii Manualnej
„Medicus” Mateusz Cudzik (w tym
wypadku, także skorzystać z zabiegów), a także zmierzyć BMI dzięki
higienistce Renacie Molik, napić się
kawy czy herbaty oraz spróbować
przepysznych ciast upieczonych przez
przyjaciół szkoły i Stowarzyszenia.
Na wystawie „Tenczynek na starej
fotografii” można było podziwiać,
prócz ok. 100 pięknych fotografii,
także obrazy, plansze poświęcone
Siostrom Szarytkom, plakaty i książki poświęcone tematyce Tenczynka.
Przez najbliższe tygodnie fotografie
z wystawy można będzie jeszcze oglądać w Bibliotece w Tenczynku.

Sponsorami wydarzenia była firma
Eden Springs oraz Piotr Dusza - dyrektor Browaru w Tenczynku, który
ufundował zaproszenia na zwiedzanie tenczyńskiego Browaru. W sumie
rozlosowano także ponad 30 nagród
rzeczowych.
Imprezę zabezpieczali strażacy
z OSP w Tenczynku, pod czujnym
okiem prezesa OSP oraz sołtysa Tenczynka – Alicji Gaj oraz Straż Miejska z Krzeszowic.

„Pierwszy bieg tenczyński”
Nawet gdy nad nami chmury
Nas to wcale nie odstrasza
Piękne jest bieganie nasze
Bieg tenczyński dziś zaprasza.
Najprostszy to rodzaj ruchu
Dla wszystkich ludzi dostępny
Więc biegnijmy dziś z radością
Pokonajmy bieg następny.
Nikt nikogo tu nie zmusza
Przychodzimy biegać sami
Bo bieg działa jak narkotyk
Dzień bez biegu jest do bani.
Drodzy państwo teraz w drogę
Nową czas zaliczyć trasę
Trzeba tylko ją pokonać
I zwycięstwo będzie nasze.
Andrzej Wójcik
Piękna, słoneczna pogoda, dron filmujący imprezę, członkowie Stowarzyszenia „Leo Corde” ubrani w średniowieczne stroje, sportowy nastrój
rywalizacji, uśmiechnięci ludzi w różnym wieku, od dzieci po seniorów,
a w tle wystawa poświęcona historii,
gdzie mieszkańcy Tenczynka mogli
odnaleźć swoich bliskich uwiecznionych na starych fotografiach,
a przyjezdni dowiedzieć się więcej
o tym pięknym miejscu… wszystko
to stworzyło nietuzinkowy nastrój.
Oby jak najwięcej takich pomysłów
i inicjatyw, a przede wszystkim chęci
i zapału, by robić coś ciekawego dla
siebie i innych…

vv Redakcja

Przedstawiciele Stowarzyszenia: Bartłomiej Ślusarczyk, Anna Zimnal,
Anna Łukasik, Karolina Götz, Katarzyna Blicharska-Cholewa,
Magdalena Gołas oraz Prezes Fundacji Wyłącz telewizor - Jarosław Kot

Korzystając z okazji przypominamy o możliwości przekazania
na Ratuj Tenczyn 1 % podatków
za 2015 r.

Informacje, Reklamy

małopolski

3

10 LAT Z KSIĄŻKĄ W RĘKU…

Drodzy czytelnicy, użytkownicy i sympatycy Biblioteki w Filipowicach! W tym roku mija 10 lat od utworzenia
w Filipowicach 8. Filii krzeszowickiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło
w dniu 3 marca 2006 r. z udziałem burmistrza Krzeszowic Wiesława Jagiełły, przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy, dyr. MGBP Danuty Hubisz- Rudel, radnych, sołtys Filipowic Beaty Głąb, jak również zaproszonych gości.
Działo się to w czasie, gdy w wielu
miejscowościach lokalne władze decydowały o zamykaniu książnic i z różnych powodów rezygnowano ze spotkań z literaturą.
Tymczasem w Domu Kultury w Filipowicach rozpoczęła się współpraca
z czytelnikiem serią spotkań i interesujących imprez, a wszystko to w cieniu
regałów, zapełnianych sukcesywnie
powiększającym się księgozbiorem.
Dla ponad dwutysięcznej społeczności Filipowic od razu było dostępnych
prawie 2 000 książek. „Chcę, żeby
każdy z czytelników dostał to, czego
szuka” – mówiła podczas otwarcia dyr.
Danuta Hubisz-Rudel. Pani sołtys Beata Głąb, wraz z całą Radą Sołecką,
wyraziła wielką radość: „Cieszę się, że
powstała tu filia biblioteczna”.

Chociaż zwykło się mawiać, że początki są trudne, to jednak tutaj powoli,
acz systematycznie grono czytelników
i księgozbiór powiększały się z każdym
rokiem. Na początku Biblioteka miała
do dyspozycji pomieszczenie o powierzchni 31 m2. W pierwszym roku
zapisało się 218 czytelników, a obecnie
jest ich już 650.
Największą potrzebą była troska o ciągłe poszerzanie księgozbioru. Dzięki staraniom pani dyrektor MGBP
o dofinansowania, posiadamy obecnie
6 471 książek. Każdy czytelnik znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.
Trzeba zaznaczyć, że przedział wiekowy czytelników jest niezmiernie szeroki, co bardzo cieszy, że i młodsi i starsi
mogą coś dla siebie znaleźć. Dzisiaj
niezwykłą zachętą dla użytkowników
Biblioteki są bardzo piękne wydania,
jak również szeroki zakres tematyki
publikacji książkowych.
Miejsce spotkań z książką nie ogranicza się tylko do słowa drukowanego.
Jest to również teren działań kulturalnych. Pomimo skromnych warun-

ków lokalowych były organizowane
przedświąteczne warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, kiermasze,
konkursy plastyczne oraz lekcje biblioteczne.

FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Dzieci po szkole mogły realizować się
w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, wykonując bardzo ciekawe prace związane z tematyką świąteczną i
okolicznościową.

W piątek 15 kwietnia 2016 r. FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS przekazała dla dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Tenczynku niezwykły dar. W ramach Projektu Społecznego
Fundacja ofiarowała zestaw przyborów i urządzeń gimnastycznych do pracy rehabilitacyjno-edukacyjnej z dziećmi, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
Wartość sprzętu wynosi ok. 3.000 złotych.

Włączaliśmy się także w wydarzenia
„Tygodnia Bibliotek”, i w tym czasie
były organizowane imprezy w plenerze, a także w ogólnopolskie akcje
w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”. W tamtym okresie Biblioteka była czynna 3 dni w tygodniu.

Dzieci z ogromną radością odpakowały prezenty dziękując wolontariuszom, w tym p. Katarzynie Pudełek, która napisała i nadzorowała
projekt oraz p. Bartoszowi Kołodziej. Oboje Państwo są rodzicami
maluchów Bartusia i Olgi uczęszczających do przedszkola.

W 2011 roku Biblioteka została połączona z Centrum Kształcenia na Odległość, zyskując dzięki temu dodatkowe pomieszczenie wyposażone w 11
stanowisk komputerowych. Zostały
wówczas zakupione nowe regały na
wciąż powiększający się księgozbiór.

Obecnie cała powierzchnia użytkowa
liczy 81 m2. Biblioteka jest czynna
cztery razy w tygodniu (¾ etatu dla
bibliotekarza). Obsługiwanych jest
650 zarejestrowanych użytkowników,
oraz około 1800 osób, które corocznie
korzystają z sali komputerowej (statystyka na 31.12.2015 r.) Dzięki dodatkowemu metrażowi w bibliotece można organizować coraz więcej spotkań
z czytelnikami.
Przez cały rok organizowane są
wszystkie wspomniane imprezy cykliczne, jak również te mniejszego
formatu np. Mikołajki, Dzień Matki, ferie i wakacje w bibliotece, różne
warsztaty plastyczne i wystawy.
W samym tylko 2015 roku w Bibliotece zorganizowano aż 42 imprezy
biblioteczne.
Oprócz działań kulturalno-oświatowych podejmowane są również stara-

Przekazany dar wesprze realizowany przez przedszkole projekt edukacji włączającej dzieci niepełnosprawne w naturalne środowisko
wspomagając ich rozwój, a także będzie służył wszystkim przedszkolakom w ramach codziennej gimnastyki i eliminowania wad postawy.

W młodszej grupie wiekowej
jury przyznało dwa pierwsze
miejsca: dla Grupy Teatralnej
z Balic z inscenizacją „Calineczki” oraz Kingi Oczkoś za
pokaz gimnastyki artystycznej.
Drugie miejsce otrzymała Grupa Teatralna z Bolechowic za

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

vv mgr Ewa Lis

1,8 m - 6400 zł

vv Tekst:
Agnieszka Milewska-Grojec
Foto: W. Wojtaszek

2,5 m - 6700 zł

SPOTKANIE Z PISARZEM

Pan Mikołaj na co dzień nie zajmuje
się pisaniem, choć – jak przyznaje,
chętnie obserwuje rzeczywistość,
inspiruje się codziennymi wydarzeniami, by później swoje spostrzeżenia przelewać na papier. Bohaterami
książki, są głównie dzieci w wieku
szkolnym, stąd to właśnie one są
w dużej mierze adresatami „Wirtualnej przyjaźni i innych opowiadań”.

nasz gość najbardziej.

Pytaniom nie było końca... Miejmy
nadzieję, że zwłaszcza ci spośród
naszych uczniów, którzy mają już
na swoim koncie własną twórczość

SPRZĄTANIE RZEK 2016

Organizatorzy Agnieszka Kurowska i Agnieszka Milewska-Grojec dziękują wszystkim małym artystom i ich opiekunom za
udział w przeglądzie, gratulując
odniesionych sukcesów.

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

W zeszły poniedziałek od godz. 9.00 w szkole w Kryspinowie miało miejsce „Spotkanie z pisarzem”. Gościem wydarzenia był Pan Mikołaj Świerad – absolwent szkoły
w Kryspinowie, autor książki „Wirtualna przyjaźń i inne opowiadania”.

Podczas spotkania uczniowie zadawali pisarzowi pytania o różnorodnej tematyce. Była to doskonała
okazja, by poznać nieco warsztat pisarza – dowiedzieć się na przykład,
jak długo trwa proces tworzenia
książki, a później jej wydania. Słuchacze interesowali się również powodami, dla których Pan Mikołaj
zajmuje się pisaniem oraz pytali np.
o to, jakie przedmioty w szkole lubił

występami umilali zeszłoroczni
zwycięscy Przeglądu – Zespół
muzyczny z Balic.

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

Kierownik Filii w Filipowicach

1 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach już po
raz ósmy odbył się Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych. Wzięli w nim
udział młodzi artyści ze szkół w Brzeziu, Kobylanach, Rząsce, Bolechowicach,
Zabierzowie i Balicach.

przedstawienie „Brzydkie
Kaczątko” , a trzecie Grupa
taneczna z Brzezia. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej zdobyła rozśpiewana
Kasia Urbanik z Zabierzowa piosenką z repertuaru
M. Rodowicz „Małgośka”.
W starszej grupie wiekowej
pierwsze miejsce wywalczyła Grupa wokalno –taneczna
„Roztańczone nutki” z Bolechowic, drugie miejsce Aleksandra
Szota z Zabierzowa z piosenką „Czas nas uczy pogody”,
a trzecie miejsce Grupa wokalna
z Kobylan. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Pokrywka
z Kobylan, Formacja taneczna
z Rząski oraz Zespół Muzyczny
z Brzezia. Przerwę pomiędzy

KOTŁY
PIECE C.O.

Przy okazji jubileuszu powstania Filii
Biblioteki w Filipowicach pozostaje
wyrazić życzenie, aby czytelnictwo
w naszej miejscowości ciągle wzrastało, by księgozbiór nieustannie się
powiększał, a młode pokolenia obficie korzystały z możliwości naszej
Biblioteki wzbogacając się kulturalnie
i duchowo.

VIII BALICKI PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH

Prezentacje konkursowe odbywały się pod czujnym okiem
jury, w skład którego weszli
dyrektor Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Ad min ist racyjnego Szkół w Zabierzowie
Janina Wilkosz, przedstawiciel
Instytutu
Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach Anna Sas,
przedstawiciel Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Barbara Stefańska,
przedstawiciel Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy
Zabierzów Wojciech Wojtaszek oraz aktor i lektor Jakub
Kosiniak. Mali artyści miło zaskoczyli swoim talentem zgromadzoną publiczność i jury,
które uhonorowało wszystkich
występujących
nagrodami
ufundowanymi przez Instytut
Zootechniki, Gminę Zabierzów oraz Radę Rodziców.

Informacje o działaniach Fundacji można znaleźć na stronie
http://fundacja.bgzbnpparibas.pl

nia o sprawy estetyczne i gospodarcze.
Dzięki zaangażowaniu pani sołtys,
wokół Domu Kultury wykonane zostało ogrodzenie, a przed wejściem do
Biblioteki położono kostkę brukową.
Pod koniec 2015 r. z zabezpieczonych
przez panią dyrektor funduszy, zmodernizowano w bibliotecznych pomieszczeniach centralne ogrzewanie.

W ramach Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 roku,
wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się sprzątanie rzek.

Akcję zainicjował w 2007 roku Wójt Gminy Adam Piaśnik.
Głównym celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Corocznie sprzątane są rzeki Będkówka,
Szklarka, Racławka stanowiące lewobrzeżne dopływy Rudawy
oraz Sąspówka będąca prawobrzeżnym dopływem Prądnika.
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
aktywnie włączyli się w akcję po raz dziesiąty, ochoczo szerząc
świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Również w tym
roku, tradycją lat poprzednich akcji patronuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie wspierając
finansowo wydarzenie.
vv Anna Wolska - www.liszki.pl

literacką, zainspirują się spotkaniem
z autorem „Wirtualnej przyjaźni
i innych opowiadań”.
vv Anna Wolska
www.liszki.pl
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HIT! OPALANIE NATRYSKOWE W INSTYTUCIE URODY ELF
WSZYSCY PRAGNIEMY WYGLĄDAĆ PIĘKNIE I ZDROWO… Dzięki Coco Chanel, która spopularyzowała modę
na opaleniznę, brązowy odcień skóry stał się symbolem zdrowia seksu i elegancji. Najbardziej popularny
dotąd sposób osiągania efektu zbrązowienia skóry – ekspozycja na promieniowanie UV, okazał się być
bardzo niebezpieczny dla wyglądu i zdrowia skóry!
Zabieg szczególnie jest polecany:
• Dla skór wrażliwych
• Dla jasnych karnacji
• Osób z bielactwem
• Alergików
• Przyszłych Mam
Nasz system to 100 % bezpieczeństwa!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl
Dziś wiemy, że osiągnięcie efektu widocznej opalenizny w sposób tradycyjny na słońcu lub w solarium, nie tylko wymaga więcej cierpliwości,
ale oznacza także poważne zagrożenie dla zdrowia i wyglądu naszej
skóry. Każdorazowa ekspozycja na słońce powoduje przyspieszone
starzenie się skóry, może powodować podrażnienia, alergie, nieestetyczne przebarwienia oraz poważne nowotwory.

OPALANIE NATRYSKOWE PROSTO OD MATKI NATURY
100% Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
W czasach kiedy nasza skóra każdego dnia narażana jest na szkodliwe
promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska oraz silne alergeny
pochodzące z kosmetyków, SunFX postawił na zdrowie i najwyższą czystość technologiczną swoich produktów. Każda receptura SunFX oparta
jest o wyselekcjonowane naturalne barwniki organiczne, zapewniając
przepiękny odcień opalenizny oraz optymalne zdrowie skórze.
ŚWIATOWY LIDER OPALANIA
NATRYSKOWEGO PROSTO Z AUSTRALII
Jakość oraz profesjonalizm SunFX potwierdzona licznymi międzynarodowymi nagrodami.

OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX TO NAJZDROWSZA
I NAJBEZPIECZNIEJSZA FORMA NADAWANIA
SKÓRZE PIĘKNEGO ODCIENIA!
Wyobraź sobie piękną i zdrową opaleniznę w pięć minut...Teraz jest to
już możliwe w Instytucie Urody Elf dzięki systemowi SunFX niezwykle
precyzyjnej profesjonalnej maszynie oraz gamie naturalnych produktów
do opalania natryskowego.
Naturalna pigmentacja SunFX to doskonała alternatywa dla szkodliwego
promieniowania UV. SunFX to gwarancja pięknej opalenizny:
• Natychmiastowy efekt,
• Najwyższa jakość produktów
• Piękny, zdrowy odcień opalenizny
• 100% bezpieczeństwo dla skóry

www.gabinetelf.pl

DLA KOGO
Opalanie natryskowe SunFX to propozycja dla wszystkich tych, którzy
pragną cieszyć się piękną opalenizną, zachowując młodość i zdrowie
swojej skóry, bez ryzyka przedwczesnego starzenia się, alergii i nowotworów.

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

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

MARKA KOCHANA PRZEZ GWIAZDY
System bezpiecznego opalania natryskowego
pokochały gwiazdy:
• Marta Grycan
• Dorota Deląg
• Paris Hilton
• Thila Tequila
• Aktorzy CSI Miami
Zapraszamy!
Instytut Urody Elf
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BIAŁY KRUK A POWRÓT
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO KRZESZOWIC

Zapewne trudno będzie w to uwierzyć, ale Józef Piłsudski naprawdę wędruje po Polsce już osiemdziesiąt
lat! Podróż tę rozpoczął w Krakowie w 1936 roku, by następnie udać się do Warszawy. Po wizycie w Stolicy,
powrócił na Wawelskie Wzgórze. Jednak nie na długo. Zapragnął spokojniejszego miejsca dla siebie. Osiadł
na długie lata w Krzeszowicach. Czy zagości w naszym mieście na stałe?
Ktoś może od razu w tym miejscu zadać pytanie o celowość sugerowania
powrotu Piłsudskiego do Krzeszowic, skoro wiadomość o jego pobycie tutaj jest na pierwszy rzut oka nie
tak znacząca i powszechnie znana.
Takie postawienie sprawy - chociaż
częściowo uzasadnione - nie jest do
końca prawdziwe, ponieważ przebywał on w Krzeszowicach zarówno
w 1914 roku, jak również od 1938 roku.
W tym drugim przypadku na posesji
przy ulicy Długiej. I znowu uważny
Czytelnik zapewne stwierdzi niedorzeczność takiej informacji. Czy aby na
pewno jest to uzasadniona obawa i co
może łączyć wymienionego w tytule
Marszałka Polski, Krzeszowice oraz
znane krakowskie wydawnictwo?
Otóż istnieje taki związek, o czym postaram się teraz napisać, lecz najpierw
nadmienię, że przedstawiony temat
jest także kolejnym przykładem na
wartość i potrzebę czytania dla umożliwienia lepszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości.
Historia pobytu Józefa Piłsudskiego
w Krzeszowicach po 1938 roku jest
związana z osobą Mariana Konarskiego, malarza, rzeźbiarza, teoretyka sztuki i poety, długoletniego
i zasłużonego członka Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
Jednak do niedawna była bardzo mało
znana. Oczywiście w tym wypadku
chodzi o gipsowy model pomnika.
A było to tak. W wydawanym przez
Białego Kruka miesięczniku ukazał
się pięciostronicowy artykuł-rozmowa ze Stanisławem M. Jankowskim
pod tytułem „Ona wiernie służyła
Józefowi Piłsudskiemu przez 13 lat”.
W końcowej jego części znajduje się
kilka zdań o projekcie pomnika wykonanym przez Mariana Konarskiego
w 1936 roku na konkurs w Warszawie.
Komisja konkursowa nie zdecydowała
się wówczas na żaden z projektów. Pomnik planowano postawić w Krakowie
na Błoniach lub w okolicy Oleandrów,
ale ostatecznie do tego nie doszło. Model pomnika przetrwał okres II wojny
światowej – jak podaje w obszernej
rozmowie Stanisław M. Jankowski
– zakopany koło domu Konarskich
w podkrakowskich Krzeszowicach.
Nie potwierdza tego faktu syn arty-

sty Jacek Konarski, przekazując jednocześnie wiadomość, iż model był
przechowywany na strychu, przykryty
różnymi szmatami. Nie jest to jednak
szczegół tak istotny w tej chwili. Ważne, że ocalał. Już po II wojnie światowej Konarscy oferowali władzom
Krakowa model pomnika, ale nie doszło do jego budowy, gdyż wtedy był
już gotowy projekt autorstwa Czesława Dźwigaja, stojącego ówcześnie na
czele Bractwa Kurkowego, a właśnie
Bractwo zebrało fundusze na realizację tegoż pomnika, stojącego do dnia
dzisiejszego przy ulicy…Piłsudskiego.
Aby ochronić gipsowy model przed
zniszczeniem i zarazem dokonać jego
„uszlachetnienia”, Marian Konarski
pokrył go około 1970 roku patyną.
W takiej postaci zachował się do czasów nam współczesnych, lecz od 2008
roku jest własnością krakowskiej galerii Dyląg, mającej swoją siedzibę przy
ulicy Św. Tomasza.
Zanim został publicznie zaprezentowany w Krakowie, odwiedził
warszawską Zachętę w roku 1938.
Następnie jak już wiemy, miał rzeczywiście długą przerwę wystawienniczą.
Dopiero niedawno jego odlew powędrował do Torunia. Gościł również
na kartach albumu „Sztuka II RP” autorstwa Stefanii Kryształowicz-Krakowskiej. Model pomnika znalazł się
w Krakowie. Jednak głowa Marszałka,
jako element szczegółowy dzieła, została wykonana przez Mariana Konarskiego w skali rzeczywistej i ofiarowana Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi
Krzeszowickiej. Nadejdzie wkrótce
znakomita okazja, aby te dwie części
mogły się niejako połączyć. Przecież za
dwa lata będzie rok 2018 i jednocześnie
będziemy świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
po latach zaborów i krwawych zmagań
o wolność Ojczyzny. Można zatem poprzez postawienie pomnika uczcić tę
niezwykle ważną w naszych dziejach
rocznicę. Zauważmy, że dzieje Polski
łączą się w tym wypadku z historią
naszej małej, krzeszowickiej ojczyzny.
W pobliskiej Nawojowej Górze, gdzie
dzisiaj stoi Pomnik Niepodległości,
zbierali się ochotnicy przed wymarszem na teren zaboru rosyjskiego
w dniu 6 sierpnia 1914 roku. Tego dnia

przybył do Krzeszowic na odprawę
także Józef Piłsudski, dokonując przeglądu Związku Strzeleckiego, Polskich Drużyn Strzeleckich i Polowych
Drużyn Sokolich. Następnego dnia
przez Paczółtowice wyruszył pierwszy
500-osobowy oddział. W ciągu kilku
dni z Krzeszowic wymaszerowało
około 1500 Strzelców i Drużyniaków,
a wśród nich był Józef Piłsudski.

Zatem jak widzimy, mamy do czynienia z początkami formowania się
polskich oddziałów, polskiego wojska,
które za kilka lat wywalczy upragnioną
wolność. Jest to więc bardzo istotny
element historyczny, warty podkreślenia poprzez budowę pomnika-symbolu
naszej niepodległości, wraz ze stosownym opisem, a może również z wykorzystaniem nowoczesnych elementów
wizualno-dźwiękowych w postaci
ekranu dotykowego. Ale gdzie miałby stanąć ów pomnik? Oczywiście
tym miejscem mógłby być krzeszowicki Rynek, naprzeciw stojącego
już Gladiatora, a przed podświetlaną
fontanną. Jeszcze zanim doszło do
wybuchu I wojny światowej, w Krzeszowicach organizowano ćwiczenia,
a na Rynku odbywały się przemarsze
Strzelców. Współcześnie zaś może to
być reprezentacyjne miejsce ważnych,
uroczystych zgromadzeń, co zresztą
już się dokonuje. W zaproponowanym
układzie jakże innej wymowy nabierze
Gladiator, pierwotnie kojarzony z dążeniem do odzyskania niepodległości
po klęsce Powstania Styczniowego
z roku 1863. Wyciągniętą ręką będzie
pozdrawiał Marszałka.

W 1987 roku zostało otwarte Muzeum
Ziemi Krzeszowickiej i z tej okazji zorganizowano w budynku przy ulicy Krakowskiej dużą wystawę dzieł Mariana
Konarskiego. Prace „Marzyna z Krzeszowic” znajdują się w kilku muzeach
oraz zbiorach prywatnych, także poza
granicami Polski. Budową pomnika
według jego projektu był przed kilku
laty zainteresowany sam Andrzej Wajda.
Obecnie zaś pomysł ten uzyskał wstępną
akceptację burmistrza miasta i gminy
Krzeszowice, Wacława Gregorczyka.
Natomiast jak zapewnił Wiesław Dyląg,
właściciel galerii, odlew modelu będzie
można oglądać w Krzeszowicach już
niebawem. Po śmierci artysty w 1998
roku Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zwrócił się
z prośbą do władz miejskich o nadanie
jego imienia jednej z ulic. Brano też pod
uwagę jakiś skwer. Nie doszło jednak do
realizacji tych zamierzeń. Wcześniej,
w latach sześćdziesiątych, Konarski zaprojektował herb, który był używany oficjalnie w Krzeszowicach przeszło 30 lat,
do lat dziewięćdziesiątych. W odczuciu
zarówno twórcy, jak i wielu mieszkańców, jego zmiana po tak długim okresie
funkcjonowania, nie była podyktowana
li tylko względami heraldycznymi. Nieprzerwanie zaś jest on obecny na pieczęci
i jako znak rozpoznawczy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
Może jest to więc stosowny moment,
aby połączyć wiele elementów w jedną
całość, a Józefowi Piłsudskiemu, od 1935
roku honorowemu obywatelowi miasta,
umożliwić powrót do Krzeszowic.
vv Zbigniew Stanisław Cyran

KĄCIK KULINARNY

ROLADA SZPINAKOWA Z ŁOSOSIEM WĘDZONYM

Rolada szpinakowa z łososiem wędzonym gości w naszej kuchni co jakiś czas. Jest jednym z naszych
ulubionych lekkich dań. Znakomicie spisuje się na imprezach, bo i ładnie wygląda, pysznie smakuje i jest
prosta do zrobienia. Naprawdę, polecam! I naprawdę nie jest tak trudne do zrobienia, jak wygląda ;)
Rolada szpinakowa
z łososiem wędzonym
• 30 dkg szpinaku
rozmrożonego
• 3 ząbki czosnku
• 4 jajka
• 20 dkg serka śmietankowego
• 20 dkg wędzonego łososia
• sól do smaku
• pieprz do smaku
• odrobina chilli
• olej
Szpinak rozmrażamy, odsączamy z nadmiaru wody. Czosnek
obieramy i przepuszczamy przez
praskę, dodajemy do szpinaku
wraz z odrobiną chili do smaku.
Do naszej masy dodajemy żółtka.
Białka ubijamy na sztywną pianę
wraz z odrobiną soli. Mieszamy
pianę delikatnie ze szpinakiem.
Na formie do pieczenia rozkładamy papier do pieczenia, smarujemy go delikatnie olejem.
Wylewamy na formę naszą masę
szpinakową i delikatnie za pomocą szpatułki wyrównujemy,
aby wszędzie była jednakowej

grubości.
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 20 minut w 180 C. Uwaga! Nie należy piec dłużej, bo
rolada może zacząć się kruszyć
przy zwijaniu.
Upieczone ciasto szpinakowe
wyciągamy z piekarnika, odstawiamy do wystudzenia. Potem
delikatnie przewracamy nasze
ciasto na deskę drewnianą lub
blat wyłożone papierem do pieczenia. Odrywamy delikatnie
papier, na którym nasze ciasto się
piekło.
Na nasze ciasto wykładamy biały
serek i delikatnie rozsmarowujemy na całości, układamy plasterki wędzonego łososia.
Ciasto od dłuższego boku zwijamy w roladę. Zawijamy w papier
na którym leżało i wkładamy na
minimum 4 godziny do lodówki,
żeby całość stężała i ładnie się
połączyła. Przed podaniem wyciągamy z lodówki i kroimy na
plastry.
Smacznego !

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2016 -

„ZATRZYMAĆ CUKRZYCĘ”

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony każdego roku w kwietniu, jako
wydarzenie mające na celu upamiętnienie powstania Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), dlatego też 7 kwietnia w Zespole Szkół w Tenczynku, uczniowie
i nauczyciele w ramach jedności z osobami chorymi na cukrzycę oraz poparcia walki z tą chorobą, w znaku solidarności ubrali się na niebiesko. Kolor ten
jest przyjętym przez Światową Federację Cukrzycy symbolem zjednoczenia
ludzi dobrej woli na rzecz tej choroby.

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663

Cukrzyca to choroba coraz bardziej rozpowszechniona. Ważne
zatem staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko jej wystąpienia
oraz poznanie sposobów jej wykrywania i leczenia.

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)
Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 80 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 150 zł

Akcje takie jak ta, mają na celu
zwrócić uwagę nieświadomych
problemu osób oraz zwiększyć
ich wiedzę na temat ewentualnych zagrożeń. Szacuje się,
że w Polsce ponad 2 mln osób
cierpi na cukrzycę, z czego
tylko połowa osób wie, że jest
chora. Druga połowa jest nadal
niezdiagnozowana.

Uczniowie klasy VI a zaprezentowali gazetkę, z której można
było się dowiedzieć, że Polska
przoduje w niechlubnych statystykach. Mamy jeden z najwyższych wskaźników osób z cukrzycą typu 2, otyłych i z nadwagą,
wciąż jesteśmy w czołówce społeczeństw spożywających za dużo
cukrów i za mało się ruszających.
Na cukrzycę zaczynają chorować
także dzieci i młodzież. Przeciętnie pochłaniamy dziennie ponad
25 łyżeczek cukru nie licząc cukrów ukrytych.
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Cieszymy się, że nasi
uczniowie nie są obojętni
na drugiego człowieka.

Inicjatorem akcji
Agnieszka Kitka

była

pani

vv Aneta Karcz-Padula

nauczyciel Zespołu Szkół w Tenczynku

NIE WAŻNE ILE MASZ LAT, WAŻNE NA ILE SIĘ CZUJESZ
Oriflame przedstawia przełom naukowy w dziedzinie
zapobiegania starzeniu się skóry - serię NovAge.
NovAge to seria zaawansowanych kosmetyków
odpowiadających na potrzeby skóry osób w różnym
wieku. Powstała po przeprowadzeniu unikalnych badań
naukowych dotyczących starzenia się skóry. Naukowcy
Oriflame zbadali i zanalizowali cechy skóry twarzy
badanych kobiet używając nowatorskich technik.
Odkryli, że komórki macierzyste to jeden z najcenniejszych składników produktów przeciwstarzeniowych.
Komórki macierzyste są źródłem niekończącej się
zdolności regeneracyjnych roślin, wiecznej odnowy ich
komórek. Wyizolowali te najbardziej wartościowe,
najlepiej działające i zastosowali w 3 seriach kosmetycznych.
Serie dostosowane są dla kobiet w różnym wieku. Jeśli chcemy zwiększyć sprężystość skóry
i wyrównać owal twarzy wybieramy Ultimate Lift. Jeśli zależy nam na likwidacji zmarszczek idealna będzie seria Ecollagen. Aby przeciwdziałać pierwszym oznakom starzenia się
skóry - seria True Perfection.
Aby osiągnąć wymarzony efekt najlepiej stosować całe serie. Wszystkie serie posiadają
testy kliniczne.
Po więcej informacji i testowania nowych serii zapraszamy do naszych Biur.

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • 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

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.

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.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

ODWOŁANIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA WESZŁA
DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO OBDAROWANEJ I JEJ MĘŻA

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

"U GÓRALA"

Z serii ciekawe orzeczenia: Stan faktyczny: Rodzice podarowali córce i jej mężowi
udział we własności nieruchomości w wysokości 1/2. Przedmiot darowizny wszedł
do majątku wspólnego małżonków. Po kilkunastu latach w rodzinie narodził
się konflikt, w wyniku którego rodzice złożyli córce oświadczenie o odwołaniu
darowizny wskutek jej rażącej niewdzięczności, żądając powrotnego przeniesienia własności. W wyniku oddalenia powództwa, darczyńcy wnieśli skargę kasacyjną, a w jej
ramach Sąd rozpoznający powziął wątpliwości co do właściwego rozstrzygnięcia, toteż
skierował do pełnego składu Sądu Najwyższego zagadnienie prawne.
W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej
pod sygnaturą III CZP 72/15 podjął następująca uchwałę: "W razie
odwołania darowizny w stosunku
do jednego z małżonków rzecz
darowana staje się przedmiotem
współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia
na niego udziału należącego do
małżonka, w stosunku do którego
darowiznę odwołał, gdyby zaś nie
było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału (art. 405 k.c.).".
Treść powyższej uchwały stanowi podtrzymanie w mocy zasady
prawnej wyrażonej w pkt. 3 innej
uchwały Sądu Najwyższego wyrażonej w dniu 28 września 1979 r.,
w sprawie prowadzonej po sygn.
III CZP 15/79. Warto więc w tym
zakresie prześledzić jej treść, która
również i obecnie zachowuje na
aktualności.

Darowizna dokonana na rzecz
małżonka, co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego, a stanowi majątek osobisty obdarowanego, chyba że, jak stanowi przepis

art. 33 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, darczyńca postanowi inaczej. Niezbędne jest więc
uczynienie stosownego zastrzeżenia, co w konsekwencji spowoduje
włączenie np. nieruchomości do
majątku wspólnego.

miocie darowizny przy odpowiednim
stosowaniu przepisów o przeniesieniu
prawa własności. Gdyby przeniesienie udziału nie mogło nastąpić (np.
ze względu na uprzednie odpłatne zbycie przedmiotu darowizny
osobie trzeciej), darczyńca mógłby
Sąd Najwyższy w uchwale powy- żądać zwrotu wartości udziału
żej wskazanej z 1979 r. stwierdził, na zasadach określonych przepisaiż „Skoro postanowienie to ma taki mi o bezpodstawnym wzbogaceniu
skutek, to odwołanie darowizny wy- (art. 405 i nast. k.c.), oczywiście
wiera skutek odwrotny, oznacza bo- od małżonka, co do którego nastąwiem cofnięcie oświadczenia o włą- piło odwołanie darowizny i który
czeniu jej przedmiotu do majątku w związku z tym powinien był liczyć
wspólnego. Jeżeli zaś tak, to w miejsce się z obowiązkiem zwrotu.”.
współwłasności łącznej powstaje co do Z powyższego wynika, iż można
przedmiotu darowizny współwła- dokonać odwołania darowizny
sność w częściach ułamkowych. Za wobec obdarowanego pozostającetaką wykładnią przemawia także go w związku małżeńskim, nawet
ochrona praw darczyńcy do reali- jeżeli darowany przedmiot wszedł
zacji uprawnienia do odwołania do majątku wspólnego małżondarowizny i zwrotu jej przedmiotu. ków.
W końcowej części Sąd Najwyższy
stwierdza: „W wyniku powyższego
należy przyjąć, że darczyńca może
domagać się od małżonka, co do którego darowizna została odwołana,
przeniesienia na siebie należącego
do tego małżonka udziału w przed-

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.

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

DO SPRZEDANIA

Komfortowe mieszkanie
dwupokojowe o pow. 55 m kw.
w Krzeszowicach.

Widokowa działka budowlana w
Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka, przedpokój. Do mieszkania
przynależy komórka oraz garaż pod powierzchniami mieszkalnymi. Kuchnia w zabudowie z
pełnym wyposażeniem.

Powierzchnia 11,5 a. Media: gaz, kanalizacja, woda,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd drogą asfaltową
+ wewnętrzną utwardzoną (udział). W pobliżu
przystanek autobusowy MPK oraz BUS. Piękne,
zaciszne miejsce.

Cena: 84 tys. PLN.

Cena: 260 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W
domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1,8 mln PLN.
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.) 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: 260 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: 260 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
17. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
18. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
19. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
20. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
21. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
23. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
24. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
25. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
31. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
32. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
33. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
34. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
35. 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.
36. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
37. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
38. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 84 tys. PLN.
39. 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).
40. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
41. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
42. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
43. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
44. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
45. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.
46. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Wyjątkowa posesja położona
w szczególnym miejscu, na terenie
Gminy Krzeszowice

Dom o pow. 308 m kw składa się z dwóch
niezależnych części i usytuowany jest
na w pełni zagospodarowanej, 30 a
widokowej działce.

Cena: 1,8 mln PLN.

53.
54.
55.
56.
57.

Dół domu z osobnym wejściem
w Szczyglicach k. Balic,

Działka budowlana 13,5 a
w Zagaciu gm. Czernichów.

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.

Położona jest przy drodze utwardzonej, gminnej. W 2013 została wydana WZ na większą
działkę przed podziałem. W studium planu
zagospodarowania, który zostanie uchwalony
jeszcze w 2016 r, działka widnieje jako MNU, czyli
budownictwo jednorodzinne i usługi.

Uwaga: cena z mediami
i ogrzewaniem - 2000 PLN/m-c.

Cena: 84 tys. PLN.

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

DO WYNAJĘCIA

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.

58. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
59. 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.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
61. 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.
62. 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.
63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
65. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
66. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
67. 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.
68. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
69. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
70. 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.
71. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
72. 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.
73. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
74. 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.
75. 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.
76. 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.
77. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
79. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
80. 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).
81. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
82. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).

Cena: 158 tys. PLN.
83. 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.
84. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
85. 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.
86. 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
87. 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
88. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte
są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750
PLN/m-c
89. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
90. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw. Kaucja zwrotna w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW

91. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic dla maksymalnie 5
pracowników. Miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. Kaucja w wysokości 1500 PLN.
92. 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).
93. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
94. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny
od 1 czerwca.
95. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
96. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.
97. Pokoje dla 15 osób w Krzesowicach z mediami. Cena do uzgodnienia.

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

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

Poszukujemy domów do wynajęcia dla naszych Klientów - 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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małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZOSTAŃ STATYSTĄ NA MAJÓWCE HRABINY ZOFII!

Szanowni Państwo, w dniach 21-22 maja 2016 odbędzie się kolejna, jak zwykle pełna różnorodnych atrakcji,
Majówka Hrabiny Zofii wraz z Jarmarkiem Tradycji i Rękodzieła.
Zapraszamy wszystkich chętnych do przywołania, wraz z organizatorami, klimatu tamtych lat i wystąpienia
podczas tego wydarzenia w kostiumach z epoki.
Zapraszamy osoby w każdym wieku, którzy zagrają szlachcianki i szlachciców, chłopów, rzemieślników
czy też gości przybyłych na imieniny,
Szczegółowe informacje pod nr 507 401 057. Zapraszamy!

ZABIERZÓW
WYSTAWA „CYWILIZACJA”
NA RYNKU W ZABIERZOWIE

JAZZ BAND BALL ORCHESTRA W DWORZE ZIELENIEWSKICH

6 maja o godzinie 19:30 w Dworze Zieleniewskich odbędzie się koncert znakomitego zespołu Jazz Band
Ball Orchestra. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Dworze Zieleniewskicich oraz w DK „Sokół”

Gorąco zachęcamy do obejrzenia niezwykłej wystawy, której
autorem jest wybitny rzeźbiarz Michał Batkiewicz. 13 kwietnia 2016 roku na Rynku w Zabierzowie została umieszczona
instalacja rzeźb artysty pod nazwą „Cywilizacja”.
Michał Batkiewicz jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował na
Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
uzyskał dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego.
Artysta lubuje się w monumentalnych realizacjach, m.in.
wykonał w skali 1:3 replikę drewnianego polichromowanego
i złoconego ołtarza Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w
Krakowie dla Kościoła św. Jana Kantego w Chicago w USA. W swym dorobku ma także liczne realizacje
pomnikowe i plenerowe rozsiane w różnych miejscach globu. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych
oraz indywidualnych. Tworzy w drewnie, brązie, stali szlachetnej, szkle i kamieniu wykonując zarówno
projekty, jak i realizacje w własnej pracowni Art-Studio Rzeźba Odlewnictwo w Szczyglicach.
Wystawa potrwa do 27 maja 2016.

MARITA BENKE-GAJDA „CIĄGLE W DRODZE…”

Dnia 10 kwietnia 2016 r. w Galerii „Na Piętrze” Samorządowego Centrum Kultury i
promocji Gminy Zabierzów, otwarta została
wystawa „Ciągle w drodze”, będąca podsumowaniem dotychczasowej, 35-letniej
twórczości Marity Benke-Gajdy.
Marita Benke-Gajda – absolwentka Wydziału
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1973 roku w
pracowni prof. Leszka Wajdy). Od 1980
roku jej pasją jest ceramika artystyczna, w
której tworzy rzeźby, obrazy, kafle i figurki
wykorzystując rozmaite techniki i tworzywa
oraz różne sposoby wypału i własnoręcznie skomponowane szkliwa. W jej pracowni powstają także formy
użytkowe. Każde 5 lat twórczości artystka podsumowuje wystawą. Kolejne jubileuszowe ekspozycje
ukazywały nowe formy, techniki, tematy i tylko jeden motyw pozostał niezmienny – figurka kobiety, od
której „wszystko się zaczęło” i która powraca w różnych wcieleniach jako element łączący artystyczne
poszukiwania. Marita Benke-Gajda ma w dorobku ponad 200 wystaw. Jest także pedagogiem, organizatorką
plenerów i wystaw zbiorowych oraz realizuje projekty w ramach Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”.

CHRZANÓW
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH KLANG

Przegląd zespołów muzycznych KLANG już 7 maja 2016 w chrzanowskim klubie Stara Kotłownia.
Wstęp wolny.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ PT. ROZŚPIEWANA CIUCHCIA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza solistów, duety oraz dziecięce zespoły
wokalne w wieku do 13 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Piosenki Dziecięcej pt.
ROZŚPIEWANA CIUCHCIA. 4 czerwca 2015 godz. 15.00, estrada na rynku w Chrzanowie. Szczegóły: www.
moksir.chrzanow.pl

1 RODZINNY BIEG O PUCHAR DYREKTORA MOKSIR CHRZANÓW

Serdecznie zapraszamy na 1 Rodzinny Bieg o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Chrzanowie. 4 czerwca 2016 - start godz. 9.00 - leśniczówka w Kroczymiechu.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

„KSIĘGA DŻUNGLI” 2D/3D [DUBBING PL]

PREMIERA „KSIĘGA DŻUNGLI” (DUBBING PL)

• 29.04 godz. 15.00 (2D), 17.30 (3D) • 30.04 godz.13.30 (3D), 15.45 (2D) •
• 01.05 godz. 17.30 (2D) • 02.05 15.00 (2D), 17.30 (3D) • 03.05 kino nieczynne •
• 04-05.05 15.00 (2D), 17.30 (3D) •
reżyseria: J. Favreau; czas trwania: 105 min.; gatunek: przygodowy; prod. USA, b/o
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

„LETNIE PRZESILENIE”

• 29.04 godz. 20.00 • 30.03 godz. 18.00 • 01-2.05 godz. 20.00 •
• 03.05 kino nieczynne • 04-05.05 godz. 20.00 •
reżyseria: M. Rogalski; czas trwania: 96 min.; gatunek: dramat/wojenny; prod. Niemcy/Polska, 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)

„WIDOK Z MOSTU” [NAPISY PL]

- retransmisja spektaklu teatralnego [cykl: NT Live]
• 01.05 godz. 14.00 •
czas trwania: 140 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

• 28.04 - 3D 16:00, 2D 18:15 •
czas trwania: 105 min., anim./aktorski/fam., USA

„#WSZYSTKOGRA”

seanse przedpremierowe: 01.05, 03.05 – 18:00
czas trwania: 90min, romans/muz., Polska

„MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE 2” (NAPISY PL)
• 28.04 – 20:30 •
czas trwania: 100 min, komedia, USA

„RATCHET I CLANK” (DUBBING PL)

• 29.04 - 2D 18:00 • 30.04 - 3D 16:00 • 01.05 - 2D 16:00 •
• 03.05 - 2D 16:00 • 04.05 - 3D 17:00 • 05.05 - 2D 17:00 •
czas trwania: 90 min, animowany/komedia, USA

„CLOVERFIELD LANE 10” (NAPISY PL)

• 29.04, 01.05, 03.05 - 20:00 • 04.05, 05.05 - 19:00 •
czas trwania: 105 min, thriller/sf/dramat, USA
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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LONDYŃSKA MODA W KUCHNI I SALONIE
LIMITOWANA KOLEKCJA GILTIG W IKEA KRAKÓW

Kilka drobnych, ale wyrazistych dodatków potrafi odmienić całe wnętrze. Taka jest
kolekcja GILTIG, która powstała dzięki współpracy IKEA z londyńską projektantką
odzieży męskiej - Katie Eary. Przyciągająca wzrok limitowana seria naczyń, akcesoriów
kuchennych, tekstyliów oraz dekoracji, trafiła właśnie do IKEA Kraków.
Znakiem rozpoznawczym projektów Katie Eary są unikalne
wzory i intensywne kolory. Artystka specjalizująca się w technice druku cyfrowego, nieustannie eksperymentuje i bawi się
kształtami. Czerwony mózg,
błękitna ryba czy gałka oczna
to tylko wybrane motywy, które
dzięki tej technicy znalazły się na
produktach IKEA.
- Nasza nowa kolekcja jest skierowana do każdego, kto poprzez
wnętrze swojego domu pragnie
wyrazić osobowość i wyróżnić
się spośród tłumu. GILTIG to
zaproszenie, by podkręcić zmysły – szaleństwo kolorów i wzorów, jakiego jeszcze nie było.
Cieszymy się ze współpracy
z Katie Eary, ponieważ dzięki
produktom z kolekcji GILTIG
każdy może mieć odrobinę
świata mody w swoim domu –
podkreśla Małgorzata Jezierska,
Specjalista ds. PR, IKEA Retail
w Polsce.

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)

Limitowana seria londyńskiej
projektantki to m.in. talerze,
kubki, miski, bawełniane torby,
poszewki na poduszki czy fartuchy.

- Jestem projektantką odzieży męskiej, ale uwielbiam też
meble i artykuły wyposażenia
wnętrz, więc kiedy dostałam tę
propozycję, od razu wiedziałam, że to jest to. Dobry dom
wcale nie polega na wypełnianiu przestrzeni szpanerskimi,
efekciarskimi przedmiotami,
ale na posiadaniu rzeczy, które
uzupełniają twoją osobowość.
Dzięki temu, gdy wchodzisz do
czyjegoś domu, masz wrażenie, jakbyś znalazł się w głowie
danej osoby – komentuje Katie
Eary.

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas.

Kolekcja GILTIG jest pierwszą,
ale - jak zapowiada szwedzka sieć
- nie ostatnią współpracą IKEA
z projektantami mody.

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.

Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

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).

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

WASYL

POBA
Poba...Staruszek zabrany przez nas ze schroniska w
Krzesimowie. Smutny, zamyślony, tak jakby wyłączony...Czy to charakter? Czy to doświadczenia związane
z kilkuletnim pobytem w schronisku?...A może tak
głęboko utwierdził się w przekonaniu, że nic dobrego
już mu się w życiu nie przytrafi?...Nawet jak zdarzy
mu się zamachać ogonem to bardzo delikatnie, nieśmiało i subtelnie. Jest zdrowy, badania krwi nic nie
wykazały. Mamy nadzieję, że jeszcze się uśmiechnie,
zacznie cieszyć wolnością i zieloną trawą, ale do tego
potrzeba mu człowieka takiego na wyłączność, takiego osobistego...Bez Waszej pomocy go nie znajdzie.
Kontakt: 783 553 197

EMIL
Emil...Mówią, że wyglądam jak weteran wojenny...
może i nie mam wszystkich zębów, ale to nie z
racji wieku. Gryzło się to i tamto, tego i tamtego,
straciło się kawałek ucha i dorobiło niezliczonej
ilości blizn na łapach. Spało się w niejednym
rowie i pod niejednym płotem... Powodem jest nic
innego jak dziewczyny...podobają mi się wszystkie. Małe, duże, białe, czarne... Przez nich też
pewnie zgubiłem dom...Na równi z dziewczynami
kocham człowieka, jego głos, spojrzenie i dotyk.
Wielką radością reaguję na każdy najmniejszy
gest serdeczności. Może kiedyś zdarzy się cud i
może kiedyś i mnie ktoś pokocha... Pomożecie?...
Kontakt: 783 553 197

Wasyl...Sprawia wrażenie twardego, mało przystępnego, można nawet trochę się go przestraszyć. Duży
ok. 40 kg, ze spojrzeniem prawie przeszywającym
człowieka na wylot....ale gdyby mu się bliżej przyjrzeć, zaglądnąć głębiej w oczy zobaczyć można
ukrytą łagodność, wierność nie wyuczoną, ale taką
prawdziwą, psią i szczerą. No i tęsknotę starszego
psa za tym co było i już nie wróci...Nie wiemy jak
Wasyl trafił pod wiejską szkołę. Przeleżał prawie
dwa dni w deszczu na szkolnym parkingu nie chcąc
ruszyć się z miejsca nawet widząc omijające go
samochody. Na dorosłe osoby warczał, a od dzieci
brał kanapki zjadając je razem z woreczkami, które
zresztą z problemem później u nas z siebie wydalał.
Nikt go nie znał i nikt go nie szukał. Po przyjeździe
do nas potrzebował tygodnia, by uporać się z nową
sytuacją. Łatwo mu nie było. Teraz zachęcony umie
się bawić, wykonuje podstawowe komendy których
wcześniej musiał się gdzieś nauczyć. Widać, że
ktoś kiedyś się nim zajmował. Smutne jest to, że
potrzeba raczej cudu, by ten 7 letni dla większości
ludzi już stary pies znalazł nowy dom...Będziemy
próbować...Pomóżcie!
Kontakt: 537 044 761

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

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
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, 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.
"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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www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

Usługi geologiczne i inżynierskie

Wykonujemy usługi:
• geotechniczne,
• geologiczno - inżynierskie,
• hydrogeologiczne,
• wiercenia świdrem spiralnym, pełnordzeniowe,
• obsługa budowy.

12 283 63 47 • 609 240 849

tel. 691 669 824 • biuro@geoprofil.com • www.geoprofil.com

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.

