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OPTYK OKULISTA

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

MASZ WADĘ WZROKU?

CZYTAJ NA STRONIE 9

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

CENTRUM  KOSMETYKI  SAMOCHODOWEJ

P Bezpieczne mycie samochodu
P Czyszczenie, korekta i zabezpieczenie lakieru
P Czyszczenie i pielęgnacja wnętrza pojazdu

Otwarte:  
pon.-pt 10.00-20.00
       sob.   9.00-18.00  

 rezerwacja usług: 505 140 660

32-067 Tenczynek
ul. Zielna 4 (obok szkoły)

www.motogo.pl

Zachęcamy i zapraszamy mieszkańców Tenczynka 
do dzielenia się starymi zdjęciami tej miejscowości. 
Będziemy je prezentować w czasie spotkania 1 maja. 
Już teraz serdecznie dziękujemy!

Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie 2.
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F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

INFORMACJA: 
tel. 792 447 442, www.rm-instal.pl
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz

ZAINWESTUJ W ENERGIĘ SŁONECZNĄ
DOPŁATY DO 40% 
DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.
PRODUKUJ WŁASNY SŁONECZNY PRĄD!

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów, 
pragnie poinformować, iż w wyniku zbiórki publicznej 
(decyzja WSO.5311.9.2013) przeprowadzonej w dniach 
20.11.2013 - 31.01.2014 r. zebrano kwotę 844,90 zł.
Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie 
śródrocznej działalności programowo - metodycznej drużyn 
Hufca. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli!

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Komenda Hufca ZHP Krzeszowice

ŁOWCY HISTORII
WSPÓLNIE TWORZYMY GRĘ TERENOWĄ O TENCZYNKU!

 Zapraszamy młodych ludzi,  mieszkańców Tenczynka i okolic, pasjonatów gier terenowych  
oraz miłośników historii do wzięcia udziału w naszym projekcie!

Grupa młodzieży i osób dorosłych weźmie udział w Otwartych Posiadach Historycznych a następnie w ciągu czterech tygodni 
przygotuje scenariusz gry terenowej oraz trasy ścieżek questingowych przebiegających przez Tenczynek, w oparciu o wiedzę, którą 

zdobyli w czasie warsztatów i rozmów z ekspertami i mieszkańcami wsi.

Tworzenie gry będzie nadzorował Marcin Ropka, pasjonat gier wszelakich, instruktor-specjalista od tworzenia gier i ich realizacji.

Gra terenowa będzie przeprowadzona podczas III Nocy Świętojańskiej w Tenczynku, 21 czerwca 2014.

Zgłoszenia pod nr tel. 600 559 490

Miłośnicy Tenczyna,
W tym roku zostanie przeprowadzony kolejny etap prac 
zabezpieczających na Tenczynie.Zabezpieczona będzie 

Baszta Grunwaldzka - najbardziej zagrożona budowla zamku.
Każdy z Was może przyczynić się do walki o kolejne 
dotacje na Tenczyn przekazując nam 1 % podatku.

Liczymy na Waszą pomoc.
www.ratujtenczyn.org

W ostatni weekend, przed Hotelem 
Forum przy Plaży Kraków stanął 
specjalny namiot, w którym pro-
wadzona była zbiórka odzieży. Za 
każde dwa kilogramy oddanych 
ubrań, osobom biorącym udział 
w wydarzeniu, wręczano voucher 
o wartości 10 złotych, na zakupy 
w sklepach Factory Kraków 
i Futura Park. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.
– Prawie cztery tony zebra-
nej odzieży i 1800 voucherów 
podarowanych uczestnikom 
wydarzenia to bardzo dobry 
wynik. Jesteśmy dumni, że po 

raz drugi akcja spotkała się 
z tak miłym odzewem. Cieszy-
my się, że mieszkańcy Krako-
wa i okolic zechcieli odwiedzić 
mimo niesprzyjającej pogody 
w weekend nasz namiot, a tym 
samym pomóc potrzebującym, 
przekazując nieużywaną już 
odzież na rzecz PCK – mówi 
Anna Kusior-Jabłońska, koordy-
nator ds. marketingu w Factory 
Kraków. 
„Stylowy Recykling” to akcja, któ-
ra została skierowana do miłoś-
ników świadomych, rozsądnych 
zakupów, ale przede wszystkim do 
osób, które chcą pomagać potrze-

bującym. W tym 
roku w Kra-
kowie m ia ła 
miejsce druga 
odsłona tego 
wydarzenia.
– Podczas „Sty-
lowego Recy-
kl ingu” n ie 
tylko istotna 
była ilość, ale 
i jakość. Bar-
dzo cieszy nas 
fakt, że uczest-
nicy akcji dobrze przygotowali 
się do zbiórki i skrupulatnie 
przeglądnęli rzeczy, które przy-

nieśli. Dzięki temu do najbar-
dziej potrzebujących trafi odzież 
dobrej jakości  – dodaje Anna 
Kusior-Jabłońska

Mieszkańcy krakowa i okolicznych Miejscowości przekazali blisko 4 tony ubrań

akcja pod hasłeM „stylowy recykling” w krakowie zakończona
Kraków, 20 kwietnia 2014 r. – Dwa dni trwała zbiórka odzieży w ramach wyda-
rzenia pn. „Stylowy Recykling”. Mieszkańcom powiatu krakowskiego udało się 
przekazać na cele statutowe Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża blisko 4000 kilogramów ubrań. W zamian za przyniesioną odzież, otrzymali łącznie 1800 
kuponów na zakupy w kompleksie Factory Kraków i Futura Park.

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
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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 nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Jedną z przesłanek umożliwiających 
ubezwłasnowolnienie całkowite oso-
by jest pijaństwo, ale tylko wówczas, 
gdy nie jest ona w stanie kierować 
swoim postępowaniem. Dodatkowo 
na uwadze należy mieć okoliczność, 
iż ubezwłasnowolnienie jest instytu-
cją o charakterze wyjątkowym, zaś 
jej celem jest zapewnienie szeroko 
pojętej ochrony osobistej i majątkowej 
osoby, która ma zostać ubezwłasno-
wolniona, jak i jej otoczenia.
Podstawowym skutkiem ubezwłasno-
wolnienia całkowitego jest całkowita 
utrata zdolności do czynności praw-
nych. Dla pełnoletniej osoby ubez-
własnowolnionej całkowicie usta-
nawia się opiekę. Czynność prawna 
dokonana przez osobę, która nie ma 
zdolności do czynności prawnych, 
jest nieważna. Osoba taka może jed-
nak zawierać umowy należące do 
umów powszechnie zawieranych 
w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego, umowa taka staje się 
ważna z chwilą jej wykonania, chyba 
że pociąga za sobą rażące pokrzyw-
dzenie osoby niezdolnej do czynności 
prawnych. 
Sprawy o ubezwłasnowolnienie 
należą do właściwości sądów okrę-
gowych, a właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania osoby, której wniosek 
o ubezwłasnowolnienie dotyczy, 
a w braku miejsca zamieszkania 
sąd miejsca pobytu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie 
może zgłosić małżonek osoby, której 
dotyczy wniosek o ubezwłasnowol-
nienie, jej krewni w linii prostej oraz 
rodzeństwo, a także jej przedstawi-
ciel ustawowy.
Osobę, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie sąd nie-
zwłocznie wysłuchuje po wszczęciu 
postępowania sądowego. Wysłucha-
nie powinno odbyć się w obecności 
biegłego psychologa oraz – w zależ-
ności od stanu zdrowia osoby, któ-
ra ma być wysłuchana – biegłego 
lekarza psychiatry lub neurologa.
Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma 
być orzeczone z powodu choroby 
psychicznej lub niedorozwoju umy-
słowego, sąd przed zarządzeniem 
doręczenia wniosku zażąda od 
wnioskodawcy czyli osoby skła-
dającej wniosek, aby przedstawi-
ła świadectwo lekarskie wydane 
przez lekarza psychiatrę o stanie 
psychicznym osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub 
opinii psychologa o stopniu niepeł-
nosprawności umysłowej tej osoby.
Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma 
nastąpić z powodu pijaństwa, 
sąd zażąda także przedstawienia 
zaświadczenia poradni przeciwal-
koholowej, a jeżeli ubezwłasnowol-
nienie ma nastąpić z powodu nar-
komanii – zaświadczenia z poradni 
leczenia uzależnień.

Niezależnie od powyższego osoba, 
której dotyczy wniosek o ubezwłas-
nowolnienie, musi zostać zbadana 
przez biegłego lekarza psychiatrę lub 
neurologa, a także psychologa.
Opinia biegłego oprócz oceny stanu 
zdrowia psychicznego lub zaburzeń 
psychicznych albo rozwoju umysło-
wego osoby, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie, powinna 
zawierać umotywowaną ocenę zakre-
su jej zdolności do samodzielnego 
kierowania swoim postępowaniem 
i prowadzenia swoich spraw, uwzględ-
niającą postępowanie i zachowanie 
się tej osoby.
Należy miec na uwadze, iż osoba, któ-
ra złożyła wniosek o ubezwłasnowol-
nienie w złej wierze lub lekkomyślnie 
zostanie ukarana przez sąd grzywną.
Tak więc przeprowadzone  postępo-
wanie dowodowe powinno ustalić 
przede wszystkim stan zdrowia, 
sytuację osobistą, zawodową 
i majątkową osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnie-
nie, rodzaj spraw wymagających 
prowadzenia przez tę osobę oraz 
sposób zaspokajania jej potrzeb 
życiowych i w oparciu o powyższe 
sąd winien wydać stosowne orze-
czenie w przedmiocie ubezwłas-
nowolnienia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
UbEZWŁaSNOWOLNIENIE CaŁKOWITE
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ten kto ukończył 
trzynaście lat, może zostać ubezwłasnowolniony całko-
wicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, 
w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie 
kierować swym postępowaniem.

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

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od września 2014 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krzeszowicach.

do klasy pierwszej oraz drugiej 
(dla absolwentów szkoły zas.)

Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych Zaocznego (3 letniego)

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl

www.szkolazaoczna.com.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Monety ukrainy – ostatni dzwonek

Nic nie jest pewniejsze niż właśnie monety. Szczególnie monety nie 
przepłacone i co najważniejsze, niskonakładowe, co ma podstawowe 
znaczenie przy jakimkolwiek inwestowaniu, jeśli tak możemy nazwać 
zabezpieczenie środków materialnych przed niepewnym jutrem. Polecam 
zatem kolekcjonerom po atrakcyjnych cenach monety Ukrainy z krusz-
ców popularnych, tak jak nasze dwójki, z tym że nakłady tych monet są 
maksymalnie do 30-50.000 sztuk, a nie jak nasze polskie dwa złote do 
1,5 miliona sztuk. Wszystkich zainteresowanych większym wyborem 
zapraszam na moją stronę i ewentualny kontakt telefoniczny. Ilość monet 
jest ograniczona. Oferuję prawie wszystkie monety Ukrainy, Białorusi, 
Rosji wyemitowane po roku 1990..

W ostatnim czasie, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, ceny monet i znacz-
ków ukraińskich gwałtownie rosną. Powodem niepewność jutra i w związku 
z tym poszukiwanie bezpiecznej lokaty „drobnych” nawet pieniędzy. 
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ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego • firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen lub asortymentu • zamieszczone zdjęcia mogą odbiegać od wizerunku towarów znajdujących się w sprzedaży

Igołomia 260
12 352-26-11

Liszki 191
12 280-66-27

Brzeźnica
ul. Krakowska 41

33 843-50-48

Rudawa
ul. Krakowska 72

12 378-49-33

sklep@instal-skucinscy.pl • www.instal-skucinscy.pl
KOT£Y CO - GRZEJNIKI - MATERIA£Y INSTALACYJNE - WYPOSA¯ENIE £AZIENKI

Fachowe doradztwo - zakupy na raty

P R O M O C J A  C E N O W A ! ! !P R O M O C J A  C E N O W A ! ! !

219

Kompakt
MITO
z deską

1499

Stacja uzdatniania
wody ALTECH

109

Bateria umywalkowa
BARYT KFA

148

Bateria wannowa
BARYT KFA

2,69/mb

Rura 
drenażowa

100

409

Stelaż
GEBERIT WC

949

Ogrzewacz gazowy
VAILLANT 11-0 XI

1299

Ogrzewacz
KOSPEL SW-200 L

5799

Kocioł
DEFRO EKR18kw

459

Ogrzewacz KOSPEL

12/mb

Rura miedziana
fi-15

24,90/z

Grzejnik aluminiowy WULKAN

2,49/mb Rura alu-pex
WAVIN 16x2

189

Pompa CO 25-40
WEBERMAN

206
Grzejnik 

łazienkowy
53x95

Farba
emulsyjna
MALARZ 10L

28,50

86,90/rol

Emulsja Akryli
W 2.5L  kolor

39,90

Klej ADESILEX
MAPEI P9 25 

kogelastyczny 

39,90

Płyta gipsowa 12.5-2.6 mb

15,90/szt

Rura PCV
160x3000 (3 mb)

32/szt

Wełna ISOVER
15 cm UNIMATA

MIESZALNIA
FARB

TIKKURILLA

Dorabiamy każdy kolor. . .

Kosiarka HUNTER
3-funkcje
Kosiarka HUNTER
3-funkcje

819

Żyłki do kos
spalinowych

15 mb

Żyłki do kos
spalinowych

15 mb

11/szt449

Kosa spalinowa
BC-43
Kosa spalinowa
BC-43

Pilarka spalinowa
OLEO-MAC GS 350
Pilarka spalinowa
OLEO-MAC GS 350

599
Liszki

12 280-66-27

Igołomia

12 352-26-11

Brzeźnica

33 843-50-48

Rudawa

12 378-49-33

Naszym Klientom i Współpracownikom 
składamy życzenia 

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym  i prywatnym.
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Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

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

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy 
na wiosenne 
opalanie! 

Zrelaksuj się 
u nas. 

Zapewniamy miłą
atmosferę oraz 
nowe brązujące 
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

EUROPOSŁANKA  PROF. JOANNA SENYSZYN
zaprasza do swojego biura w Olkuszu, które mieści się przy  

ul. Bylicy 1 (siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej) na dyżury:

• poniedziałki godz. 15:00 – 17:00
• czwartki godz. 15:00 – 18:00.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej  
www.Sld.OlKUSZ.Pl

KĄCIK KULINaRNY Kuchnia na Wzgórzu

Pascha wielkanocna waniliowa
• 1 kg tłustego twarogu
• laska wanilii
• 5 żółtek
• szklanka drobnego cukru
• szklanka śmietanki
• 18 dkg masła
• migdały, żurawina suszona, rodzynki do ozdoby 
Twaróg zemleć dwa razy. Wanilię przeciąć i wyskrobać z niej miąższ. Żółtka 
utrzeć z cukrem na kogel – mogel, wymieszać z mlekiem, wanilią i podgrzać 
na niedużym ogniu mieszając, ale nie gotować. Zdjąć z ognia, dodać masło, 
ser i całość zmiksować. 

Durszlak wyłożyłam gazą, wypełniłam masą serową, obciążyłam talerzykiem, 
a na nim postawiłam słoik z wodą. Wstawiłam do najzimniejszego miejsca 
w domu na 36 godzin. 

Wyłożyć paschę na talerz (metodą do góry nogami;)) i udekorować migdałami, 
rodzynkami i żurawiną. Podawać schłodzoną.

A przy okazji chciałam Państwu na te wiosenne święta życzyć spokoju, 
odpoczynku i radości z każdego dnia.

Szanowni Państwo, Wielkanoc za pasem, wszyscy zastanawiamy się co 
przygotować nowego, innego niż zawsze. Ja dzisiaj chciałabym Państwu 
zaproponować paschę wielkanocną, która podbija serca moich domowników 
i rodziny co roku.

pascha wielkanocna waniliowa

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

karolina korwin-piotrowska: 
 bomba czyli alfabet  

polskiego szołbiznesu
"Bomba" to subiektywny portret ludzi i zjawisk znanych 
pod wspólną nazwą "polski szołbiznes". Korwin-Piotrow-
ska błyskotliwie punktuje pustkę i bufonowatość polskich 
celebrytów, ale też docenia rangę wielu artystów. Nie wali 
na ślepo, ale jeśli już bije, to boleśnie. Wielu osobom 
bardzo zależało, żeby "Bomba" nie powstała, ale ona 
już jest i tyka... Kto się powinien zacząć bać?

anna Ficner-ogonowska: 
alibi na szczęście

To pełna ciepła i nadziei opowieść o tym, że nic 
nie zamyka nam drogi do szczęścia. Bo szansa 
na nowe życie jest zawsze i tylko od nas zależy, 
czy zechcemy ją wykorzystać. Opowieść o tym, z 
jaką determinacją mężczyzna jest w stanie walczyć 
o miłość kobiety. Chwilami pogodna, chwilami 
wzruszająca historia rodzącego się uczucia. Love 
story, którą czyta się jak kryminał

joanna bator:  
ciemno, prawie noc  

– nagroda literacka nike 2013
Reporterka Alicja Tabor wraca do Wałbrzycha, miasta 
swojego dzieciństwa. Alicja ma zrobić reportaż o za-
ginionej trójce dzieci, ale jej powrót do Wałbrzycha jest 
także powrotem do dramatów własnej rodziny: śmierci 
rodziców, samobójstwa starszej siostry, zafascynowanej 
wałbrzyską legendą księżnej Daisy i zamku Książ. 

agnieszka chylińska: 
zezia i giler

To debiut literacki Agnieszki Chylińskiej, oparty na jej 
własnych wspomnieniach. To opowiedziane w sposób 
dziecięcy historie o marzeniach i problemach, szkole 
i wakacjach. Głównymi bohaterami książki są: ośmio-
letnia Zezia i jej pięcioletni braciszek Czarek zwany 
Gilerem, rodzice oraz mniej lub bardziej spokrewnione 
z rodziną Zezików postacie.

alice Munro:  
Miłość dobrej kobiety -  

literacka nagroda nobla 2013
Osiem opowiadań o kobietach, które muszą sobie radzić 
z niejednoznacznością własnych uczuć, z wewnętrznymi 
konfliktami, z rozdźwiękiem między tym, czego chcą, a 
tym, co muszą. Munro pokazuje je wszystkie z niezwykłą 
wnikliwością, odsłaniając siłę emocji oraz głębię i zawiłość 
zwyczajnego życia.

joanna Fabicka: 
szalone życie rudolfa

Przezabawny i rozbrajająco szczery pamiętnik pięt-
nastoletniego gimnazjalisty, komentujący w dowcipny 
sposób otaczającą nas rzeczywistość. Każdy, kto 
przeżył koszmar dojrzewania, chodził do szkoły, miał 
"toksycznych rodziców" odnajdzie w zapiskach Rudolfa 
własne przeżycia i będzie się śmiał do łez. To książka 
nie tylko dla dorastającej młodzieży, lecz także dla 
"dorastających dorosłych". Dla wszystkich, którzy mają 
poczucie humoru i potrafią śmiać się z samych siebie.

szczepan twardoch: 
Morfina

"Morfina" to osadzona w realiach początku II wojny 
światowej opowieść o człowieku, który jest bezideowy, 
a któremu idee chce wpajać otoczenie. To opowieść 
o mężczyźnie, którego rodzina "wytresowała" do tego, 
by być wielkim, ale stacza się w małość i nic go nie 
obchodzi ojczyzna, naród, dobro Polski. Zamiast 
bronić atakowanego kraju, ukrywa się z buteleczką 
morfiny, która łagodzi lęki i pozwala uciec od świata, 
od odpowiedzialności, od samego siebie.

wojciech Maziarski: 
jak feniks z butelki

Autor, który w 1997 r. przeszedł terapię odwykową, roz-
mawiał z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. 
Wśród jego rozmówców byli przedstawiciele różnych po-
koleń, środowisk i zawodów, m.in. aktor, uczony, ksiądz, 
biznesmen, robotnik, gospodyni domowa, terapeuta. 
Wszyscy dotarli do dna i odbili się od niego, podejmując 
wysiłek zerwania z nałogiem. Dziś, po 14 latach Wojciech 
Maziarski wraca do swoich dawnych rozmówców, by 
sprawdzić, jak potoczyły się ich dalsze losy.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29,
32-300 Olkusz ,

tel. 32 754 56 70,
tel. kom 608 696 097

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

• Podatkowa księga 
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt • Rejestry VAT
• ZUS

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

MoŻesz zMieniĆ tak wiele przekazujĄc 
1% podatku choryM dziecioM

Na plakacie jest nasza Majka. 5- letnia dziew-
czynka z wielowadziem. Nie może mówić, ale 
często się śmieje i czasem rozrabia. 
W ramach opieki hospicyjnej do domu Majki 
i pozostałych 32 podopiecznych przyjeżdżają 
pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, pedagog 
i  zaprzyjaźniony duszpasterz hospicjum. 
Wolontariusze wpadają z tortem na urodziny 
i wręczają mikołajowe prezenty. Spotkania  
integracyjne, pikniki, wyjazdy, to czas na roz-
mowę, zabawę i wspólne cieszenie się chwilą.

Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” zapewnienia wszechstronną, 
specjalistyczną opiekę nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom 
z  terenu Małopolski. Jesteśmy z nimi w chwilach, gdy nie da się 
powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Towarzyszymy rodzinom, 
od momentu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby dziecka, w co-
dziennym zmaganiu się z jego chorobą, a także wspieramy w okresie 
żałoby po stracie dziecka.
Koszt zapewnienia kompleksowej opieki jednemu dziecku to ok. 3 
tys. złotych miesięcznie. Kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60 proc. tych 
wydatków. Resztę   zdobywamy dzięki wsparciu ludzi o dobrych 
sercach. 

Możecie razem z nami pomagać Majce i innym chorym dzieciom. 
Przekażcie 1 % podatku „Alma Spei” Hospicjum dla dzieci 

KRS 0000 237 645
Dowiedz się o nas więcej  na www.almaspei.pl

„Alma Spei” Hospicjum dla dzieci
ul. Dożynkowa 88a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645, NIP 6772252176

Konto: BGŻ S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
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PIĘKNO PŁYNĄCE Z WNĘTRZA

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek  15.00- 17.00 •

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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.

Witam serdecznie!!!
Chciałam Wam przedstawić nową markę Oriflame THE ONE.
THE ONE to wyjątkowe połączenie makijażu 
z trendami ze światowych wybiegów 
oraz porad profesjonalnych ekspertów.
Marka THE ONE podzielona jest na 3 serie:
- CODZIENNE PIĘKNO: są to produkty 
  do codziennego stosowania, dzięki którym 
  bardzo szybko wykonamy idealny makijaż.
- SPEKTAKULARNY EFEKT: produkty z tej serii 
  pozwolą stworzyć ultra wyrazisty makijaż. 
  Podkreślą naszą urodę dzięki czemu będziemy 
  bardziej pewne siebie.
- ULTRA TRWAŁOŚĆ: ta seria sprawi, że makijaż 
  utrzyma się przez cały dzień, bez konieczności poprawiania.
KAŻDY KTO ZAMÓWI PRODUKT Z SERII THE ONE, MA SZANSĘ NA WYGRANIE 
WIELU NAGRÓD W LOTERII MODOMANIA!!! SZCZEGÓŁY W BIURZE !!!
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

Wiele osób zastanawia się jak przygotować się do letniego okresu i pewnie większość ma dylemat, w jaki sposób to zrobić i co więcej, 
kiedy "coś" zacząć robić, żeby nie było za późno. Pewnie nie jedna osoba słyszała o cudownych dietach lub skutecznych, a czasami 
i nieskutecznych zabiegach. Jak w natłoku informacji znaleźć najlepsze rozwiązanie?

CELLULIT, NIECHCIaNE CENTYMETRY? 
wielkie wygładzanie  z „Oknami natury” day SPa Rudno

Dlatego chcielibyśmy Wam przybliżyć 
nasze podejście do sprawy i zapropo-
nować nasze sprawdzone rozwiązania.
Większość kobiet ma problem z cel-
lulitem, który wcale nie jest związany 
z tym, czy ktoś jest szczupły czy nie. 
Występuje często w okresie pokwita-
nia, ciąży czy przed menopauzą, doty-
czy głównie okolicy bioder, brzucha, 
ud i pośladków. Przyczyny cellulitu są 
różne m.in. podłoże genetyczne, zabu-
rzenia mikrokrążenia krwi w tkance 
podskórnej czy wpływ estrogenów 

- czyli żeńskich hormonów płciowych, wpływając tak na receptory alfa 
adipocytów, że hamowany jest rozkład i uwalnianie tłuszczu, potęgując 
jego produkcje i magazynowanie, wpływają one również na zatrzymywanie 
wody w tkankach, a więc zwiększają tendencję do powstawania obrzęków. 
Z większości przyczyn zdajemy sobie sprawę, ale o niektórych, takich jak 
np. noszenie zbyt obcisłej odzieży, zaparcia, alkohol, kawa, tytoń, stres czy 
długotrwałe przemęczenie, nie mamy pojęcia.
Profilaktykę należy rozpocząć jak najwcześniej i to na wielu frontach… Przede 
wszystkim dieta, sport i prawidłowa pielęgnacja ciała. Jeśli chodzi o kosmetyki 
to według mnie nie są one skuteczne i nie ma idealnego domowego kosmetyku, 
który zdziała cuda - jedyny skutek przynosi masaż, który wykonujemy w czasie 
wprowadzania kosmetyku i to on ma największy wpływ na poprawę stanu 
skóry. Powinniśmy unikać: niedosypiania, nadmiernego opalania, noszenia 
butów na wysokim obcasie, częstego zakładania nogi na nogę itp.

Co proponujemy i jakie jest nasze podejście do problemu?
Celullit wymaga kompleksowego podejścia - skuteczny zabieg, zmiana 
niektórych nawyków oraz nierzadko wizyta u dietetyka, włączenie sportu. 
Należy tutaj powiedzieć również o sferze psychologicznej, gdyż w naszym 
przekonaniu niektóre osoby, które nie mogą się zmotywować, potrzebują właśnie 
skutecznego zabiegu, który będzie bodźcem i zachętą do dalszych kroków.

Nasze zabiegi kształtujące sylwetkę:
Pragnę podkreślić, iż nasze zabiegi kształtujące sylwetkę i walczące z cellu-
litem to wynik naszych obserwacji i pomiarów skuteczności, są wynikiem 
naszej chęci do stworzenia własnych procedur, które dadzą efekt i są przede 
wszystkim bezpieczne. To poszukiwanie złotego środka, który połączy dotyk 
i maszynę. Nie jest to łatwe, ale jeśli ktoś dostatecznie długo szuka, to znajduje!  
Postanowiliśmy łączyć niektóre zabiegi ze sobą, przede wszystkim postawiliśmy 

na masaż, który w połączeniu z kosmetykiem i maszynami daje wspaniałe 
rezultaty. Dla każdego klienta sporządzamy osobne połączenie zabiegów, 
które będą skuteczne, bezpieczne w przypadku różnych dolegliwości i które 
będą dawały odprężenie, bo w końcu to nasza idea!

Zabieg Repagen Body
Zabieg można określić jako jeden z najskuteczniejszych. W czasie jednego 
zabiegu łączymy masaż klasyczny, masaż podciśnieniowy, który wykonywany 
jest odpowiednią techniką drenażową oraz body wrapping wykorzystując 
kosmetyki renomowanej niemieckiej firmy Klapp z wysokim stężeniem 
synephryny, glauciny i kofeiny, które wywołują błyskawiczny proces spalania 
tłuszczu. Taka kompozycja zabiegowa dała nam najlepsze rezultaty, które są 
widoczne bardzo szybko i co więcej - efekty utrzymują się długo. EFEKTY 
ZABIEGU: odżywienie skóry i poprawa jędrności - wystarczy 1-2 zabiegów 
- efekt ujędrnienia jest natychmiastowy, redukcja objawów cellulitu, uzupeł-
nienie niedoboru wilgoci w skórze, zmniejszenie obwodu ud, pośladków, 
brzucha, jedwabiście gładka i napięta skóra. Zalecana seria 6-7 zabiegów 
wykonywanych co 5 dni.

RF z laserm biostymulującym, liposukcją i dermomasażerem
To zabieg idealny dla osób z utratą jędrności, np. dla pań po ciąży lub utracie 
wagi, gdzie mamy do czynienia z luźnym fałdem skórnym. RF to urządzenie 
emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem 
biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku 
działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne 
włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftingu skóry. EFEKTY 
ZABIEGU: wygładzenie skóry, lifting, regeneracja, pobudzenie skóry do 
produkcji kolagenu i elastyny, ujędrnienie  i skuteczna walka z cellulitem.  
Zabieg w zależności od potrzeb łączymy z liposukcją, dermomasażerem i masa-
żem klasycznym uzyskując dodatkowo efekt utraty zbędnych centymetrów.
Należy wykonać 10 zabiegów w odstępach tygodniowych.

Elektrostymulacja i drenaż limfatyczny
Dzięki elektrostymulacji zmniejszymy obwód pasa i ud, ujędrnimy pośladki 
i mięśnie brzucha, spalimy tkankę tłuszczową. Za pomocą prądu o małym 
natężeniu mięśnie kurczą się rytmicznie jak przy wykonywaniu ćwiczeń. 
Półgodzinny zabieg daje efekt kilkugodzinnego pobytu na siłowni! Podczas 
zabiegu elektrostymulacji można uzyskać utratę nawet kilkunastu centymetrów 
w sumie obwodów (talia, biodra, uda). Wzrasta jędrność i elastyczność skóry, 
cellulit i rozstępy zmniejszą się. Poprawia się krążenie krwi i limfy, następuje 
poprawa metabolizmu komórkowego, a skóra staje się młodsza. EFEKTY 
ZABIEGU: znaczne zmniejszenie objętości ciała, redukcja cellulitu, wzmożona 

produkcja kolagenu i uela-
stycznienie włókien, popra-
wa cyrkulacji krwi i limfy, 
wchłanianie się obrzęków. 
Zabieg łączymy z drena-
żem limfatyczym, który 
usprawnia działanie układu 
limfatycznego powodując 
również szybsze usuwanie 
toksyn z organizmu.

Na koniec coś dla szukających niekonwencjonalnych rozwiązań:
Ajurwedyjski masaż Udvartana

Masaż otwiera kanały krążenia, ułatwia aktywność metaboliczną i poprawia 
karnację skóry. Zabieg Udvartana pobudza krążenie krwi, wygładza nierów-
ności skóry. Udvartana stosowany jest w kuracjach odchudzających, likwidacji 
zmian cellulitowych, chorobowych zmianach skórnych, nadmiernej potliwości 
i przypadłościach reumatycznych. 
Seria masaży Udvartana daje efekty porównywalne z zaawansowanymi 
zabiegami aparaturowymi umożliwiając jednak skuteczne odtoksycznienie 
organizmu. Oryginalnie w Indiach zalecanych jest 6 masaży w ciągu tygodnia, 
co daje rewelacyjny efekt głębokiego oczyszczenia organizmu. My proponujemy 
2 masaże w tygodniu w serii 8 zbiegów.
To uczta dla ciała i duszy, orientalne aromaty i cudowna muzyka daje praw-
dziwe odprężenie.

Kiedy rozpocząć "wygładzanie"?? Zapraszamy już w kwietniu. To idealny 
czas, aby rozpocząć serię. Myślę, że atrakcyjna jest również nasza oferta 
promocyjna, którą zawsze aktualną można znaleźć na stronie internetowej 
www.oknanatury.pl, w dziale promocje. 
Zapraszamy na bezpłatną konsultację i dobór serii.

Oferujemy:
• Wiosenne odchudzanie - zabiegi odchudzające i ujędrniające  

na ciało z 7 zabiegiem gratis
• Kwietniowa promocja elektrostymulacji - seria 10 zabiegów 

2 razy w tygodniu po 50 zł za zabieg - jedna partia ciała
• Płaski brzuch promocja wiosenna -  4 zabieg gratis

25 marca w Gimnazjum w Białym 
Kościele odbył się turniej ,,W zdro-
wym ciele zdrowy duch". Brali w nim 
udział uczniowie naszego gimnazjum, 
a także goście z Modlnicy. W roz-
grywkach udział wzięły po trzy dru-
żyny z każdej szkoły (przedstawiciele 
klas pierwszych, drugich i trzecich). 
Uczestnicy rozpoczęli turniej od roz-
grzewki, potem uczestniczyli w nastę-
pujących konkurencjach: sztafecie, 
przejściu trawersem po ściance wspi-
naczkowej, skokach przez linę, pira-
midzie gimnastycznej, przeciąganiu 
liny, a także teście wiedzy z zakresu 
zdrowego żywienia. Po zsumowaniu 
punktów z poszczególnych konku-
rencji podium prezentowało się nastę-
pująco:
Pierwsze miejsce - reprezentacja klas 
III z Białego Kościoła
Drugie miejsce - klasy III z Modlnicy
Trzecie miejsce - klasy II z Białego 
Kościoła

W klasyfikacji szkół – pierwsze miej-
sce zdobyło Gimnazjum w Białym 
Kościele i  tym samym wywalczy-
ło puchar przechodni TURNIEJU 
TRZYMAJ FORMĘ. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy!
Ogólnopolski Program Edukacyjny 
„Trzymaj formę!" jest realizowany 
od 2006 roku pod patronatem m.in. 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Mini-
sterstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Trzymaj 
formę!" to pierwsza na tak szeroką ska-

lę inicjatywa, której celem jest eduka-
cja żywieniowa i promocja aktywnego 
trybu życia wśród polskiej młodzieży. 
Fakt, że obecnie trwa już VIII edycja 
"Trzymaj Formę" potwierdza zarówno 
coraz większą popularność programu 
w środowisku szkolnym, jak i zapo-
trzebowanie na wiedzę o racjonalnym 
żywieniu dzieci i młodzieży oraz roli 
aktywności fizycznej w ich prawidło-
wym rozwoju. 

Organizatorzy: 
Małgorzata Biniek,  

Małgorzata Rabczyńska, Dorota Tracz

W ZdROWYM CIELE ZdROWY dUCH
„W zdrowym ciele zdrowy duch" to hasło tegorocznej  kampanii realizowanej w 
ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!". Jej celem 
jest zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność kształtowania prawidłowych 
nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej.

Już od dzisiaj do końca marca 2015 r. biblioteka główna w Wielkiej Wsi, filia w Bęble  oraz punkt biblioteczny w Giebułtowie  
zapraszają do bezpłatnego skorzystania z e-zasobów serwisu MegaMatma.pl. 

na jednej stronie portalu http://www.megamatma.pl/  
zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. 

Serwis ten to ogromna baza wiedzy teoretycznej, wzorów, definicji i twierdzeń ale przede wszystkim zadań z rozwiązaniami, klasówek i testów on-
-line. MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu: 

• dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, • dla studentów różnych kierunków, •  
• dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w nauce, • dla maturzystów, także osób dorosłych,  

którzy przygotowują się do matury, • dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki.

Aby skorzystać z serwisu MegaMatmy wystarczy przyjść do biblioteki, filii oraz punktu w Giebułtowie, poprosić bibliotekarza o login i hasło do 
serwisu i korzystać z zasobów, jakie oferuje MedaMatma. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z serwisu. 

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece” powstał z inicjatywy firmy MegaWiedza, współpracującej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
www.wielka-wies.pl
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

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

Jednym z priorytetów, jakie stawia 
przed sobą gmina Zabierzów jest 
propagowanie sportowego trybu 
życia wśród mieszkańców a co 
za tym idzie rozwój działalności 
sportowej oraz tworzenie nowo-
czesnej bazy sportowo – rekrea-
cyjnej – powiedziała wójt Elżbieta 
Burtan rozpoczynając galę. Gmi-
na Zabierzów stwarza warunki do 
uprawiania różnorodnych dyscyplin 
sportowych min. pływania, łucz-
nictwa, piłki nożnej, koszyków-
ki, judo, kung-fu, kajakarstwa. 
Ukształtowanie terenu i walory 
krajobrazowe umożliwiają upra-
wianie wspinaczki skałkowej. Gęsta 
sieć szlaków turystycznych: pie-
szych, rowerowych i nordic walking 
zachęca do aktywnego wypoczynku 
w zielonym otoczeniu. Cieszę się 
bardzo, że mieszkańcy z każdym 
rokiem korzystają z tego bogactwa 
naturalnego i zaplecza sportowo - 
rekreacyjnego coraz liczniej a nasi 
wspaniali zawodnicy poprzez impo-
nujące osiągnięcia sportowe sławią 
imię gminy Zabierzów nie tylko na 
arenie krajowej, ale również Europy 
i świata.
Doceniając trud i pracę włożoną 
w osiągnięcia sportowe, Gmina 
Zabierzów od lat nagradza zawod-
ników i ich trenerów, jednak dopiero 
ostania zmiana Regulaminu, wpro-

wadzona Uchwałą Rady Gminy 
Zabierzów z dnia 26 października 
2012 r. pozwoliła nie tylko na prze-
prowadzenie w jednym momencie  
naboru i oceny wniosków o nagrody 
sportowe, w których udokumento-
wane zostały osiągnięcia w roku 
2013, ale również umożliwiła zor-
ganizowanie tego wyjątkowego 
spotkania laureatów Nagród Gminy 
Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe 
w roku 2013 - Najlepszych z Najlep-
szych - Mistrzów w Zawodach Mię-
dzywojewódzkich, Mistrzostwach 
Polski, Europy i Świata.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
nagrody, jak również pamiątkowe 
dyplomy oraz pakiety promocyjne 
przygotowane przez Referat ds. 
Rozwoju i Promocji. W toku tego-

rocznego naboru wniosków, pro-
wadzonego w dniach od 1 do 31 
stycznia 2014, wpłynęły do Urzędu 
Gminy Zabierzów łącznie 44 apli-
kacje o nagrody dla zawodników 
i ich trenerów, złożone przez 12 Sto-
warzyszeń i Klubów Sportowych.
W wyniku formalnej oceny wnio-
sków, do dalszej oceny merytorycz-
nej zakwalifikowano 43 podania 
i ostatecznie Wójt Gminy Zabie-
rzów przyznał 43 nagrody pieniężne 
gminy Zabierzów za osiągnięcia 
sportowe w roku 2013 na łączną 
kwotę: 40 000 zł.    

tekst: W. Wojtaszek, 
zdjęcie: J. Banarski 

GaLa ROZdaNIa NaGRÓd  
GMINY ZabIERZÓW Za OSIĄGNIĘCIa 

SPORTOWE W ROKU 2013
8 kwietnia 2014r. w sali głównej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Gminy Zabierzów 
za Osiągnięcia Sportowe w 2013 roku. Na galę przybyli najlepsi sportowcy 
z gminy Zabierzów w 2013 roku oraz ich trenerzy, Radni gminy Zabierzów, 
prezesi klubów sportowych i zaproszeni goście. Galę uroczyście rozpoczęła 
wójt Elżbieta Burtan gratulując wszystkim wspaniałych wyników sportowych.

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)

604 919 706
608 460 860

www.interkuk.com.pl                            interkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

WĘGIEL, MIAŁ, GROSZEK, 
DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE, 
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT
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Nastrojowych Świąt Wielkanocnych spędzonych w cieple domowego ogniska.  
Nadziei na lepsze jutro i odwagi w sięganiu po marzenia... 

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Przytulny dom 60 m kw. plus 
poddasze do adaptacji w 

Tenczynku, 10 a, piękna działka, 
cena 325 tys. PLN

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

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

cena 140 tys. PLN. 

Dom 157 m kw. w stanie surowym 
zamkniętym z instalacjami, na 

działce o pow. 8,7 a w Brzoskwini,  
cena 269 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

Ładny dom 128 m kw. w 
Tenczynku na działce ok. 7 a, 

ciche, spokojne miejsce,  
cena 494 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

Dom 280 m kw. plus piwnice 
w Krzeszowicach, pięknie 

wykończony, na działce 17 a,  
cena 635 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

Oryginalny dom 150 m kw. Czułów/
Mników, położony na 15 a działce, w 

urokliwym otoczeniu przyrody,  
cena 580 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

•	 DOM	W GÓRACH:	 	
Drewniany,	 stylowy	dom,	ponad	
200	m	kw.,	położony	na	widokowej	
działce	19	a (możliwość	dokupienia	
dodatkowo	sąsiedniej	działki	–	19	
a),	dojazd	drogą	asfaltową,	 cena	
438	tys.	PLN.	Oferta	bez	prowizji	
od	strony	kupującej.

•	 KAMIENICA		
POD	INWESTYCJE:	
Kamienica	480	m	kw.	z piwnicą	
w Olkuszu,	pod	inwestycje,	
atrakcyjna	cena	880	tys.	PLN.	Na	
parterze	wyodrębnione	lokale	do	
wynajęcia.	Oferta	bez	prowizji	od	
strony	kupującej.

•	 MIESZKANIE		
W KRZESZOWICACH:	
Mieszkanie	38	m	kw.,	parter,	
dwa	pokoje.	Mieszkanie	jest	
umeblowane.	Cena	170	tys.	PLN.

DZIAŁKI:
1.	 Działka	przemysłowa	o pow.	11,8	

Ha,	z 5	halami	w Krzeszowicach,	
cena	2.720	tys.	PLN.	Oferta	bez	
prowizji	od	strony	kupującej.

2.	 Działka	 przemysłowa	 o  pow.	
1,85	Ha	w Krakowie	z budynkiem	
magazynowo-usł.	o pow.	1710	m	
kw.,	cena	4.265	tys.	PLN.

3.	 Działka	przemysłowa	o pow.	2,97	Ha	
w Krakowie,	teren	ogrodzony,	WZ	na	
istniejącą	halę,	cena	6.831	tys.	PLN.

4.	 Działka	przemysłowa	o pow.	1,2	Ha	
w Krakowie,	niezabudowana	i ogro-
dzona,	użytkowanie	wieczyste,	cena	
2.762	tys.	PLN.

5.	 Działka	budowlana	7	a w Tenczynku,	
z mediami	na	działce,	w okolicy	
nowe	domy,	cena	104	tys.	PLN.

6.	 Działka	budowlana	widokowa	10	
a w Tenczynku,	całość	ogrodzona,	
cena	136	tys.	PLN.

7.	 Działka	budowlana	pod	lasem	11,8	
a w Tenczynku,	media	przy	działce,	
piękna,	spokojna	okolica,	cena	123	
tys.	PLN.

8.	 Działka	budowlana	w Tenczynku	
o pow.	7	a.	Wszystkie	media	na	
działce.	Dojazd	drogą	asfaltową.	Do	
sprzedania	jest	kilka	sąsiadujących	
ze	sobą	działek,	w sumie	40	a.	Cena	
za	działkę	7	a 87	tys.	PLN.

9.	 Działka	budowlana	w Tenczynku	
o areale	9	a.	Wszystkie	media	na	
działce.	Dojazd	drogą	asfaltową,	
a następnie	utwardzoną.	Cena	107	
tys.	PLN.

10.	 Działka	budowlana	w Tenczynku	
o pow.	11	a.	Wszystkie	media	na	
działce.	Dojazd	drogą	utwardzoną,	
działka	jest	płaska.	Cena	137	tys.	PLN.

11.	Działka	budowlana	w Tenczynku	
o areale	40	arów.	Wszystkie	media	
na	działce.	Z jednej	strony	droga	
asfaltowa	z drugiej	utwardzona.	Jest	

możliwość	wydzielenia	mniejszych	
działek,	jest	wstępny	projekt	po-
działu.	Cena	415	tys.	PLN.

12.	Działka	 budowlana	 w  Miękini	
o pow.	10	a.	Prąd	na	działce	obok,	
woda	i kanalizacja	w drodze.	Jest	
możliwość	dokupienia:	działki	10	
a oraz	domu	do	totalnego	remontu	
na	11	a działce.	Cena	za	działkę	10	
a 94	tys.	PLN.

13.	Działka	budowlana	11	a w Miękini,	
cena	104	tys.	PLN.

14.	Działka	10	a w Mnikowie,	cena	59	
tys.	PLN.

15.	Działka	budowlana	widokowa	11	a,	
Siedlce,	cena	115	tys.	PLN.

16.	Działka	budowlana	widokowa	10	a ,	
Siedlce,	cena	85	tys.	PLN.

17.	 Piękna	 działka	 budowlana	 48	
a w Krzeszowicach,	cena	230	tys.	
PLN.

18.	Działka	budowlana	widokowa	50	

a w Niegoszowicach,	gm.	Zabierzów,	
cena	335	tys.	PLN.

19.	 Działka	budowlana	8,5	a w Bolecho-
wicach,	przy	głównej	drodze,	cena	
179	tys.	PLN.

20.	Działka	budowlana	10	a w Burowie,	
przy	głównej	drodze,	cena	215	tys.	
PLN.

21.	 Działka	 budowlana	 widokowa	
w górach,	19	a.,	wszystkie	media	
na	działce,	częściowo	ogrodzona,	
droga	dojazdowa	asfaltowa,	cena	
70	tys.	PLN.

22.	Działka	 budowlana	 widokowa	
w górach,	 4	 a,	wszystkie	media	
w drodze,	częściowo	ogrodzona,	
droga	dojazdowa	asfaltowa,	cena	
14,5	tys.	PLN.

23.	Działka	budowlana	w górach,	13	a,	
media	w drodze,	droga	dojazdowa	
utwardzona.	Cena	32,5	 tys.	PLN	
(istnieje	 możliwość	 dokupienia	
działki	bliźniaczej).

DO WYNAJĘCIA:
1.	 Do	wynajęcia	hala	w Krzeszowicach	

o  przeznaczeniu	 produkcyjno	 -	
magazynowym	o pow.	700	m,	jest	
możliwość	wydzielenia	mniejszych	
powierzchni,	cena	wynajmu	7	tys.	
PLN	/	m-c.

2.	 Do	wynajęcia	hala	w Tenczynku	
o pow.	160	m	kw.	(może	być	dodat-
kowo	265	m	kw.	czyli	łącznie	425	m	
kw.)	cena	wynajmu	3	tys.	PLN	/	m-c.

3.	 Do	 wynajęcia	 hala	 100	 m	 kw.	
W Tenczynku	pod	usługi,	magazyn,	
produkcję,	wysokość	4	m,	 cena	
wynajmu	1,5	tys.	PLN	/	m-c.

4.	 Do	wynajęcia	hala	w Rącznej	gm.	
Liszki	o pow.	150	m	kw.,	teren	ogro-
dzony,	plac	14	a,	cena	wynajmu	1,2	
tys.	PLN	/	m-c.

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

DLA NASZYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIAŁEK. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 

Kredyt mieszkaniowy nie zostanie nam przydzielony z dnia na dzień nawet wtedy, jeśli na pierwszy rzut oka spełniamy wszystkie kryteria by go 
otrzymać. Choć do kredytu trzeba się dobrze i odpowiednio wcześniej przygotować, nie jest to tak trudne, jak może się wydawać.
Zamiast zastanawiać się, czy masz szansę na kredyt mieszkaniowy, 
przeczytaj mini poradnik Domu Kredytowego Notus. Być może okaże 
się, że szybciej, niż sądziłeś, spełnisz swoje marzenia o nowy domu.

Zdolność kredytowa przede wszystkim
Zacznij od wyliczenia zdolności kredytowej. Poszukując odpo-
wiedniej nieruchomości, powinieneś mieć świadomość, na jakie 
wydatki będziesz mógł sobie pozwolić i pod tym kątem zacznij 
szukać nowego lokum.
Zdolność kredytowa to po prostu możliwość spłaty przyszłej raty 
kredytu po odliczeniu wszystkich stałych i dających się przewidzieć 
comiesięcznych kosztów, do których należą koszty utrzymania 
zarówno nasze, jako kredytobiorcy, jak i członków naszej rodziny. 
Mogą to być m.in.: czynsz, rachunki, koszt utrzymania samochodu, 
alimenty, itp., ale także obciążające nasz budżet takie zobowiąza-
nia, jak raty innych kredytów. Jeśli dochód jedynej zarabiającej 
osoby w rodzinie nie wystarcza, by otrzymać kredyt na zakup 
dużego mieszkania lub domu, być może oznacza to, że będziemy 
musieli zgodzić się albo na pewne ograniczenia w przyznawanym 
kredycie (np. ograniczona kwota kredytu w stosunku do wartości 
nieruchomości), albo na minimalnie gorsze warunki finansowe, na 
jakich kredyt będzie przyznany (np. większa marża lub dodatkowe 
ubezpieczenie). Myśląc o zdolności kredytowej należy oceniać 
ją z dwóch stron. Z jednej strony jest to maksymalna kwota jaką 
bank może nam przyznać, wyliczona zgodnie z procedurami danej 
instytucji. Z drugiej strony, każdy powinien samodzielnie ocenić 
ratę, w jakiej wysokości jest w stanie płacić co miesiąc. Nie należy 
sugerować się tylko wyliczeniami banku, ale także we własnym 
zakresie niezbędna jest ocena naszych możliwości spłat.

Duże znaczenie małego wkładu własnego
Wkład własny jest różnicą pomiędzy kwotą kredytu a przyjętą 
przez bank wartością nieruchomości: może to być koszt zakupu 
lub wybudowania domu czy też rzeczywista oszacowana przez 
specjalistę wartość nieruchomości. Gromadzenie przez określony 
czas wkładu własnego to kolejny argument za tym, by do kredytu 
mieszkaniowego przygotować się odpowiednio wcześniej. Jeśli 
zaczniemy odkładać na ten cel stałą, comiesięczną kwotę, zapew-
nimy sobie ten tak istotny element potrzebny do zdobycia kredytu. 
Nawet niewielkie, ale odkładane systematycznie kwoty są w stanie 
znacząco wpłynąć na nasze finanse.
Warto także pamiętać, że od stycznia 2014 roku bank może 
udzielić kredytu w wysokości nieprzekraczającej 95% wartości 

nieruchomości. Oznacza to, że niezbędne będzie wniesienie 5% 
wkładu własnego, albo zabezpieczenie się dodatkowo na innej 
nieruchomości. W kolejnych latach dopuszczalny poziom kredytu 
będzie obniżany o kolejne 5% i w 2017 roku banki będą udzielały 
kredytów w wysokości do 80% wartości nieruchomości. Co prawda 
możliwe będzie wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które 
pokryje część brakującego wkładu, ale i tak razem z ubezpieczeniem 
kwota kredytu nie będzie mogła być wyższa niż 90% wartości.

Twój sprzymierzeniec BIK
Spłacając w terminie raty kredytu wziętego chociażby na kupno 
sprzętu AGD lub na rower dla dziecka, budujesz swoją pozytywną 
historię kredytową. Bank odnotowuje bowiem wszystkie twoje 
wpłaty i przesyła do Biura Informacji Kredytowej (BIK) informacje 
o ich terminowej spłacie. Jeśli złożysz wniosek o przyznanie kredytu 
mieszkaniowego, również i w tym przypadku będzie to miało wpływ 
na zdolność kredytową lub warunki (wysokość marży i prowizji), 
jakie zaproponuje ci bank czy pośrednik, czy wręcz na samą decyzję 
o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu. BIK gromadzi 
informacje pochodzące z wielu instytucji finansowych, dlatego, 
gdy starasz się o kredyt, nie musisz dostarczać do banku dodat-
kowych zaświadczeń o tym, że twoje wcześniejsze zobowiązania 
były spłacane terminowo. Pamiętaj jednak, że bankom zdarza się 
wysłać wniosek o umieszczenie w rejestrze niesolidnych klientów 
nawet za kilkuzłotową kwotę zaległości albo za jedna spóźnioną 
ratę. Najlepiej więc, jeśli często korzystamy lub korzystaliśmy 
z pożyczek, kart kredytowych czy debetów, zdobyć jednak raport 
BIK o swojej osobie.

Istotna umowa przedwstępna
Podczas wybierania mieszkania i przygotowywania planu finansowe-
go pamiętaj o umowie przedwstępnej, zawieranej ze sprzedającym 
lub deweloperem jeszcze w trakcie starania się o kredyt. Powinna 
ona zawierać cenę nieruchomości, wysokość zaliczki, oznaczenie 
nieruchomości i stron umowy oraz termin zawarcia umowy osta-
tecznej, w ciągu jakiego kupujący musi podpisać ze sprzedającym 
właściwą umowę kupna-sprzedaży. Nie zawsze bowiem bank zdąży 
ze sporządzeniem umowy kredytowej w wyznaczonym terminie 
i wówczas sprzedający może odstąpić od umowy przedwstępnej, 
nie zwracając wpłaconego zadatku. Sama procedura kredytowa 
może zająć nawet 3 miesiące.

Do banku z kompletem dokumentów
Starania o kredyt warto rozpocząć od skompletowania dokumentów, 

bo analizie kredytowej zostają poddane tylko wnioski w 100 proc. 
kompletne, a więc zawierające wszystkie potrzebne dokumenty. 
Podstawowe dokumenty, które musisz mieć przy sobie, to oczywiście 
dokumenty tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione 
przez pracodawcę, zeznanie roczne składane do urzędu skarbowe-
go lub PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Dokumenty dotyczące 
nieruchomości, którą chcemy nabyć, to odpis księgi wieczystej, 
zaświadczenie ze spółdzielni, jeśli kupujemy mieszkanie na rynku 
wtórnym, i akt notarialny obecnego właściciela. Jeśli kredytem 
kredytobiorca chce sfinansować także remont lub wykończenie 
kupowanego mieszkania konieczne będzie także dołączenie kosz-
torysu prac budowlanych. W tym dokumencie trzeba opisać zakres 
wykonywanych prac oraz planowane koszty. Ponieważ wypełnienie 
wniosku kredytowego może zająć sporo czasu, trzeba przygotować 
się na pytania dotyczące okresu zatrudnienia, posiadanych oszczęd-
ności, wysokości wydatków gospodarstwa domowego, miejsca 
zamieszkania. Oczywiście poszczególne formularze w bankach 
mogą się różnić, ale wyjątkowo dokładnie sprawdzane są dokumenty 
osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nie taki kredyt straszny
Chociaż proces ubiegania się o kredyt mieszkaniowy może trwać 
nawet kilka tygodni, a właściwe postępowanie kredytowe rozpoczy-
na się dopiero po dostarczeniu przez potencjalnego kredytobiorcę 
wszystkich wymaganych dokumentów, warto dokładnie zadbać 
o każdy szczegół tego procesu. Pamiętaj, że doradca kredytowy 
w każdym banku służył będzie ci pomocą, a z  jego rad warto 
korzystać, gdyż zmniejszyć to może ewentualne pojawienie się 
nawet małego błędu lub niedopatrzenia, które zniwelują szanse 
na uzyskanie kredytu.
Gdy kończy się etap starania o kredyt, zaczyna się jego spłata. 
Pozostaje wtedy jeszcze jedna formalność, jaką jest dostarczenie 
bankowi wypisu z księgi wieczystej z wpisem hipotecznym na jego 
rzecz. Warto to zrobić, gdy tylko księga zostanie uaktualniona, 
ponieważ w okresie przejściowym poniesiesz wyższe koszty. Po 
podpisaniu umowy i dostarczeniu kolejnych niezbędnych doku-
mentów do uruchomienia kredytu, między innymi aktu notarialnego 
nabywanej nieruchomości, bank uruchamia kredyt w terminie od 
3 do 7 dni roboczych.

Michał Krajkowski  
Główny analityk Domu Kredytowego NOTUS S.A.

DO KREDYTu KROKów KILKA
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

U nas wyłącznie  
atrakcyjne oferty!
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CHRZaNÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"NOE: WYbRaNY PRZEZ bOGa" 2d napisy/2d dubbing PL

• 17.04 godz. 17.00 (2D dubbing PL), 20.00 (2D napisy) •
• 18-20.04 kino nieczynne - przerwa świąteczna •

• 21-24.04 godz. 16.00 (2D dubbing PL), 19.30 (2D napisy) •
 reż.: D. Aronofsky, czas: 138 min. gat.: dramat/fantasy; prod. USA, 7 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)

„SaRILa” 2d i 3d [dubbing PL]
• 25.04 godz. 16.15 [3D] • 26.04 godz. 13.30 [2D] • 27.04 godz. 15.30 [3D] •
• 28.04 godz. 15.30 [2D] • 29.04 godz. 15.30 [3D] • 30.04 godz. 15.30 [2D] •

 reż.: N. F. Savard; czas: 85 min.; gatunek: animacja/przygodowy; prod. Kanada, b/o
Cena biletu 2D: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób). Cena biletu 3D: 16 zł
„dROGa dO ZaPOMNIENIa”

• 25.04 godz. 18.10 • 27.04-30.04 godz. 17.30 • 01.05 godz. 18.15 •
 reż.: J. Teplitzky; czas: 116 min.; gat.: dramat/biograficzny; prod. Wielka Brytania/Australia, 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)
„SNOWPIERCER: aRKa PRZYSZŁOŚCI”

• 25.04 godz. 20.30 • 26.04 godz. 15.15 • 27.04-30.04 godz. 20.00 •
reż.: Joo-ho Bong; czas: 126 min.; gatunek: dramat/akcja/sci-fi; prod. Francja/USA/Czechy/Korea Płd., 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)

 „PIŁKaRZYKI ROZRabIaJĄ” [2d dubbing PL]
• 01.05 seans o godz. 16.00 •

reż: J. J. Campanella; czas: 106 min.; gat.: animacja/przygodowy/romans; prod. Argentyna/Hiszpania, b/o
 Cena biletu: norm. 13 zł, ulg. 11 zł

TRZEbINIa KRZESZOWICE

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

Artyści Krzeszowic – JAnowi PAwłowi ii
Centrum Kultury i Sportuw Krzeszowicach. Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę  

Artyści Krzeszowic – Janowi Pawłowi II, wystawa czynna do 30 kwietnia 2014

KiermAsz tAnieJ KsiążKi
§   Literatura polska i zagraniczna    §   Literatura Popularnonaukowa    §   Literatura dziecięca i młodzieżowa

§   Książki nowe i używane    §   Książki za „złotówkę”
BIBLIOTEKA W KRZESZOWICACH ZAPRASZA PRZEZ CAŁY KWIECIEŃ 2014

PaN PEabOdY I SHERMaN – dubb. (3d)
• 17.04, 22.04, 23.04 - 3D 16:00 •

czas trwania: 1 godz., 37 min.; gatunek: anim., USA

WITaJ W KLUbIE – napisy
• 17.04, 23.04 - 18:00 • 22.04, 24.04 – 19:45 •

czas trwania: 2 godz., 8 min.; gatunek: dramat/na faktach, USA

LOCKE – napisy
• 17.04, 23.04 - 20:15 • 22.04, 24.04 – 18:00 •

czas trwania: 1 godz., 25 min.; gatunek: dramat/thriller, W.Brytania

cyKl rzeźb Prof. czesłAwA DźwigAJA ViA sAnctA
Słynny cykl rzeźb prof. Czesława Dźwigaja VIA SANCTA uświetni chrzanowskie uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. 
Na wystawę zapraszamy od 15 kwietnia do 23 maja 2014 r. - Galeria "Na Styku" MOKSiR ul. Broniewskiego 4. 27 kwietnia 

rzeźby prezentowane będą na placu Tysiąclecia w Chrzanowie.

wieczór PoetycKi gruPy twórczeJ “cumulus”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Grupa Twórcza “Cumulus” zapraszają na wieczór poetycki 

połączony z promocją tomu wierszy Krzysztofa Ślusarczyka “NIEBO NA PARĘ, ZIEMIA NA PYCH”, który odbędzie się  25 
kwietnia 2014, godz. 18.00, w Klubie  “Stara Kotłownia” .

bezPośreDniA trAnsmisJA sPeKtAKlu mozArtA "cosi fAn tutte
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 26 kwietnia o godz. 18.30  do kina "Sztuka" na 

bezpośrednią transmisję spektaklu operowego W.A. Mozarta "Cosi Fan Tutte (Tak czynią wszystkie)"  
z nowojorskiej The Metropolitan Opera. Na żywo w jakości HD z polskim tłumaczeniem libretta.
Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (45 zł i 40 zł.)-Informacja MOKSiR (32) 623 30 86 wew. 53, 

Czas trwania (w przybliżeniu): 3h 35 min.

PrzegląD KAPel KlAng
Już po raz kolejny MOKSiR, CHTVL i Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu organizują przegląd kapel KLANG w ramach 
Słonecznej Fali Muzyki. Regulamin i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie moksir (www.moksir.chrzanow.pl).  

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2014. Termin imprezy: 10 maja 2014 r.

sPeKtAKl "DeliVer us!" (wybAw nAs!)
Po raz pierwszy w Europie grupy Alpha i Omega Ballet Magnificat ze Stanów Zjednoczonych wystąpią razem! 11 maja 

2014, godz. 18.00, (sala teatralna MOKSiR) wystawią spektakl "Deliver Us!" (Wybaw Nas!), który będzie teatralno-
-taneczną interpretacją biblijnej opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów 
(normalny:30 zł. ulgowy: 20 zł.)-Informacja MOKSiR 32 6233086 wew.53. Szerszych informacji dotyczących spektaklu 

udziela Radosław Siewniak, tel. 692430653

czy Jest nA sAli leKArz
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza 17.05.2014 r. o godz. 18:00 do Domu Kultury "Sokół"

na spektakl pt. "Czy jest na sali lekarz?", Bilety: 65 zł, rezerwacje: 32 6121 602
"CZY JEST NA SALI LEKARZ", to szalona, pełna absurdów i zabawnych nie-
porozumień, komedio-farsa, będąca odzwierciedleniem tego wszystkiego, 
co dzieje się w tzw. "służbie zdrowia". Nieudolni, skorumpowani lekarze, 
brak lekarstw, szpitalny nieład, terminy badań sięgające nieskończoności, 
biurokracja, chamstwo i ogólny brak kompetencji. Szpital nadaje się w 
zasadzie do zamknięcia. Personel szpitala przez cały czas w napięciu 
oczekuje wizyty komornika. Kiedy ten wreszcie się zjawia... no ale w tym 
miejscu właśnie, musimy już zaciągnąć zasłonę tajemnicy, w nadziei, 
że widz przychodząc na spektakl, z ciekawości sam ją sobie odsłoni.
W komedii jest również wątek miłosny, a nawet dwa, jest rywalizacja 
między lekarzami, jest nieoczekiwany zwrot akcji, który wszystko wywraca 
do góry nogami, jest też nawet "Hamlet" w amatorskim wykonaniu 
szpitalnego personelu. Całość jest przepleciona, łatwo wpadającymi 
w ucho, piosenkami oraz śmiesznymi dialogami, które sprawiają, że 
publiczność szybko odnajduje i konfrontuje swoje własne doświadczenia, 
które zdążyła zdobyć w kontaktach z naszym, stojącym na głowie, 
systemem lecznictwa. Dwie godziny dobrej zabawy. To trzeba zobaczyć!

Występują: Viola Arlak, Arkadiusz Janiczek, Zbigniew Lesień, Dariusz Gnatowski, Sylwester Maciejewski, 
Tomasz Stockinger

o! Koło - wystAwA w nietyPoweJ Przestrzeni,
czyli stuDenci AsP w AKADemii w bronowicAch

Ciekawość świata, wyczulenie na nowe zjawiska sztuki, artystyczny niepokój 
i chęć w pełni samodzielnego zmagania się z pojęciami i formą – to główne 
cechy wyróżniające wystawę dzieł studentów krakowskiej ASP w Akademii 
w Bronowicach.
Różnorodność dyscyplin arty-
stycznych i kierunków studiów, 
oferowanych przez Akademię 
Sztuk Pięknych, znalazła odbicie 
w wielości problemów twórczych 
oraz szerokiej palecie poszuki-
wań artystycznych, poruszanych 
w pracach obecnych na wystawie 
“O! KOŁO”.
- Prezentacja twórczości studen-
tów kół artystyczno - naukowych 
jest pomysłem ukazania takiej 
formy aktywności młodego poko-
lenia, która nie wynika wprost 
z programów dydaktycznych 
realizowanych na uczelni, ale 
jest wyrazem głębszego zacie-
kawienia problematyką sztuki 
współczesnej – mówi Jan Tutaj, 
prerektor ASP ds. studenckich. 
- Cechą wyróżniającą wybrane 
prace jest stosunek ich auto-
rów do stawianych przed sobą 
zadań, ponadprzeciętna aktyw-
ność twórcza, ale nade wszystko 
przekonanie, że przedstawiane 
tematy i rozwiązywane proble-
my artystyczne są rzeczywiście 
istotne, niestandardowe, jednym 
słowem - ważne dla podejmują-
cego wyzwanie twórcy – dodaje.
Bogactwem wystawy „O! 

KOŁO” jest jakość prac, oparta 
na solidnych podstawach progra-
mowych, ale przede wszystkim 
ciekawość świata, wyostrzony 
zmysł obserwacji i próba arty-
stycznego zmierzenia się z ota-
czającą rzeczywistością. Studenci 
podjęli nie lada wyzwanie, jakim 
jest trudność opisu świata, twór-
czego rejestrowania spostrzeżeń, 
doświadczeń czy konstruowania 
artystycznej refleksji.
Zestaw zaprezentowanych na 
wystawie prac to także własne, 
małe kroki młodych artystów na 
drodze badania relacji artystycz-
nego doświadczenia, autonomii 
emocji i intelektualnego namy-
słu. Widać tu ambicję stawiania 
sobie, często trudnych, pytań 
i twórczych wyzwań związanych 
z otaczającą rzeczywistością.
Wystawa „O! KOŁO” , zainau-
gurowana wernisażem w dniu 
1 kwietnia, potrwa do połowy 
maja. Można ją oglądać od ponie-
działku do piątku w godz. 15.00 – 
21.00, a w weekendy 9.00- 21.00. 
Wstęp jest wolny.
Wystawa „O! KOŁO” to już kolej-
ny projekt, realizowany w ramach 
Akademii w Bronowicach we 

współpracy pomiędzy ASP 
a najmłodszą krakowska galerią 
handlową. Jest on pomysłem na 
„wyprowadzenie” sztuki z kla-
sycznych instytucji, powołanych 
do jej promowania, do przestrze-
ni masowo odwiedzanej przez 
odbiorców – do centrum han-
dlowego.
W Akademii w Bronowicach 
organizowane są ponadto insta-
lacje, prezentacje multimedialne, 
dyskusje, warsztaty, zajęcia dla 
dzieci i wiele innych aktywności, 
przygotowanych przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 



11małopolski Informacje, Reklamy

Wydawca:  
"Gwarek" Media & Nieruchomości  

Sylwia Mossakowska  
Adres redakcji:  

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła

Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach 
użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.

"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

Jakże oni się mylili, tak bardzo mylili. 
Chłopak miał kilkoro przyjaciół, ale nie 
byli oni nigdy gośćmi w jego domu. Nikt 
u niego nie był. Chłopak nie chciał, aby 
ktokolwiek zobaczył, co on doświadcza 
na co dzień, gdy po szkole i spędzonych 
kilku godzinach w bibliotece wraca do 
domu. Nie opowiadał zbytnio o swojej 
rodzinie i domu. Obawiał się, że nie-
opacznie mógłby wyjawić swoją naj-
większą tajemnicę.
    Nikt nigdy nie zastanawiał się dlaczego 
dzwonka oczekiwał niechętnie. Nikt nie 
zapytał, czemu większość czasu spędza 
w bibliotece publicznej i nie chce wracać 
do domu. A on sprytnie ukrywał to, że 
jego ojciec był alkoholikiem i nienawi-
dził go. 
Nie jest przecież łatwo mówić o tym, 
że jest się nie kochanym przez swojego 
ojca, prawda? Nie był do końca pewny 
jak to z tymi uczuciami jest, ale czuł się 
niechciany. Przy każdej awanturze miał 
wrażenie, że tylko zawadza, że się go nie 
cierpi… więc najprawdopodobniej tak 
było. Czy ludzie by to zrozumieli? Czy 
okazaliby mu szacunek i zrozumienie? 
Nie był tego pewien, dlatego też ukrywał 
wszystko, co dotyczyło jego domowego 
świata. Czemu ojciec go nienawidzi? Czy 
uważa, że Michał jest winien śmierci jego 
żony- matki Michała? 
Cofnijmy się o cztery lata. Michał był 
u kolegi i miał tam nocować, jednak 
mama postanowiła po niego przyjechać, 
bo chciała, aby pomógł jej w domu. Gdy 
wracali, padał deszcz, w oddali było sły-
chać głośne grzmienie i co jakiś czas 
niebo rozdzierały błyskawice. Chłopak 
zaczął się kłócić z mamą o to, że nie 
mógł zostać u kolegi. Gdy w samocho-
dzie zapadło ponure milczenie, stało się 
coś strasznego. Z  bocznej drogi wyje-
chała bowiem rozpędzona ciężarówka. 
Wymusiła pierwszeństwo. Zaskoczo-
na mama szarpnęła kierownicą,  aby 
wyminąć samochód i uniknąć wypadku, 
jednak jezdnia była mokra i auto wpadło 
w poślizg. Nie udało jej się wyhamować. 
Tir wbił się w samochód od strony kie-
rowcy, kasując większą część pojazdu. 
Michał miał cudem tylko kilka sinia-
ków, zadrapań i jedno poważniejsze 
rozcięcie na głowie, jednak mimo to 
wysiadł z samochodu i wyciągnął mamę 
z miejsca kierowcy. Ułożył ją na asfalcie 
i zadzwonił po pogotowie. Kobieta była 

nieprzytomna. Kierowca ciężarówki, jak 
się okazało, zasnął za kierownicą i to było 
przyczyną wypadku…
- Mamo… obudź się - jęczał nad ciałem 
matki, potrząsając jej ramionami. Po 
policzkach zaczęły spływać mu łzy.- 
Proszę Cię, otwórz oczy!
 Zero reakcji. Twarz kobiety była cała 
we krwi. Michał wciąż, potrząsając jej 
ramionami, rozpłakał się jak małe dzie-
cko. Po chwili jednak mama uchyliła 
powieki.
- Synku…-  wypowiedziała ochrypłym 
głosem.
- Mamo! -  zawołał chłopak i przytulił ją 
mocno do siebie, z ust matki wydobyło się 
syknięcie spowodowane bólem. Chłopak 
szybko rozluźnił uścisk i spojrzał na nią.
- Jeśli odejdę…
- Nie odejdziesz.
- Pozwól mi skończyć… Jeśli odejdę, 
mam do ciebie prośbę… chcę, abyś był 
pilnym uczniem w szkole… ucz się 
dobrze, czytaj książki, masz być mądry, 
bo to zapewni ci lepszą przyszłość… 
rozumiesz? - chłopak w odpowiedzi 
kiwnął twierdząco głową - Pamiętaj, że 
cię kocham i nie przestanę nawet gdy … 
przepraszam cię za wszystko i dziękuję 
-  wyrzuciła z siebie , dławiąc się krwią… 
W oddali wył sygnał karetki. Deszcz 
rozpadał się jeszcze bardziej.
- Mamo, ale ty przeżyjesz… nie zosta-
wisz mnie przecież - chłopak spoj-
rzał w kierunku, z którego dochodził 
dźwięk sygnału. Na horyzoncie już było 
widać migające światła ambulansu. 
Czyli mama przeżyje! 
-Synu… kocham cię, ucałuj …. - i opuś-
ciła powieki.
- Mamo! Nie zamykaj oczu! Nie zasypiaj! 
Nie rób tego – Michał, wyrzucając z sie-
bie pojedyncze zdania, ponownie zaczął 
potrząsać ciałem matki, jednak tym 
razem już nie popatrzyła na niego. Dwóch 
sanitariuszy podbiegło do Michała i jego 
matki. Jeden z nich zaczął wykonywać 
podstawowe czynności pierwszej pomo-
cy. Masaż serca, sztuczne oddychanie… 
W pewnym momencie drugi mężczyzna 
położył pierwszemu sanitariuszowi dłoń 
na ramieniu.
- Już… daj spokój, po wszystkim…- szep-
nął, po czym odwrócił się do chłopaka 
i podszedł do niego.

- Chłopcze… przykro mi, ale ona nie 
żyje - słowa lekarza jak grom uderzyły 
w Michała. Nie mógł uwierzyć. Ona? 
Jego matka nie żyje? 
-Ja…jaak…jaak to? – dygotał na całym 
ciele.
- Akcja serca została zatrzymana… 
widocznie urazy były zbyt duże…- męż-
czyzna mówił jeszcze coś do chłopca, 
jednak nic już do niego nie docierało. 
Michał poczuł, ze ciało mu wiotczeje, 
kolana uginają się… zemdlał. 
Wspomnienie tamtego dnia zawsze przy-
nosiło chłopcu rozpacz. Ojciec uważał, 
że gdyby nie on, to matka żyłaby dalej. 
Troski zaczął topić w alkoholu, a póź-
niej robił awantury Michałowi. Dlatego 
nie lubił spędzać czasu w domu. Chcąc 
wypełnić również wolę matki, w pełni 
oddawał się nauce. Właściwie nie umiał 
już żyć bez książek. Na lekcjach zawsze 
siedział spokojnie, bez żadnych nerwów. 
Do odpowiedzi chodził chętnie, przecież 
zawsze jakaś nowa ocena, nie dostawał 
nigdy poniżej dobrej. Gdy odpowiadał, 
jego wypowiedzi były płynne i logicz-
ne, rzadko mu się zdarzały pomyłki. 
Uwielbiał szkołę. Był laureatem wielu 
konkursów. Nie było mu tak źle w szkole, 
dlatego nie chciał wakacji. I tak przecież 
pewnie będzie siedział w bibliotece, ale 
… tam też przecież potrzebują urlopu… 
a wtedy co? Ojciec dalej będzie mu robił 
awantury, zamiast znaleźć pracę… tak, 
był bezrobotny, ale dalej wolał pić i roz-
paczać po śmierci żony, i obwiniać o nią 
swojego syna. 
Dzień w szkole dobiegł końca… biblio-
teka była nieczynna, nie pozostało nic 
innego jak powrót do domu.
- Już jestem – oznajmił otwierając drzwi 
domu z obawą, że zaraz pojawi się ojciec 
i zacznie go wyzywać. 
- Tak wcześnie? Nie jesteś w bibliotece? 
- w drzwiach kuchni pojawiła się Ania – 
starsza siostra Michała.
- Nieczynna dzisiaj… gdzie tata? - spytał 
widząc, że w salonie nie walają się butelki 
po alkoholu i nie ma ojca.
- Nie ma go -oznajmiła Ania, przybierając 
tajemniczy wyraz twarzy.
- Jak to? To gdzie poszedł? - chłopak 
odstawił plecak i spojrzał pytająco na 
siostrę. Była uderzająco podobna do ich 
matki.

-Hm… dowiesz się, jak wróci… i chyba 
właśnie wraca - rzuciła i wróciła do kuch-
ni. W tym momencie rozległ się dźwięk 
otwieranych drzwi. Michał z przeraże-
niem spojrzał na sylwetkę swojego ojca, 
która pojawiła się w drzwiach. Coś było 
nie tak… Był trzeźwy… I uśmiechnięty. 
- Michał, jak dobrze, że już jesteś - rzu-
cił radośnie, podszedł do syna i objął, 
przytulając mocno do siebie. Chłopak 
był szoku. Co się dzieje?.
- Tato..? Co jest? - zapytał niepewnie, 
odsuwając się od niego.
- Mam pracę! Zatrudnili mnie na budo-
wie! Koniec z alkoholem… niszczy 
życie. Niszczy życie nie tylko tego, co 
go spożywa, ale także i tych, co go ota-
czają…. ciebie synu. Przepraszam cię za 
wszystkie te kłótnie, wyzwiska i obelgi, 
które padły z moich ust - ojciec był taki 
jak kiedyś.
- Jak to możliwe? Skąd ta zmiana?!
- Zaprowadziłam go do psychologa… nie 
mogłam już patrzeć, jak on cię wyzywa 
i w ogóle… przepraszam, że dopiero teraz 
to zrobiłam - Ania znów się pojawiła. 
Michał nie wiedząc, co się dzieje, przytu-
lił się do siostry i taty. Czyżby zapowia-
dało się lepsze życie? Może nie będzie 
musiał się już bać zapraszać kolegów do 
domu… nie będzie musiał się obawiać, 
że zostanie skompromitowany przez 
swojego ojca.
Tamten dzień sprawił, że do życie 
chłopca stało się ludzkie. Nie zmie-
nił nastawienia do nauki, no bo chciał 
wypełnić ostatnią prośbę matki, więc 
był nadal bardzo dobrym uczniem. 
Ojciec zaś zmienił się na dobre, pra-
cował, pogodził się ze śmiercią żony 
i nie zrobił już nigdy więcej awantury 
chłopcu. Nie robił mu już wyrzutów, że 
jest winien jej śmierci i w ogóle. Życie 
stawało się lepsze i bardziej radosne. 
Chłopiec był jak w bajce, która ma 
szczęśliwe zakończenie. I rzeczy-
wiście, jego dalsze życie można by 
porównać do bajki. Gdy ukończył 
szkoły, otrzymał dobrze płatną pracę. 
Znalazł wspaniałą żonę. Założył rodzi-
nę i pozostał w dobrych kontaktach 
z ojcem do końca.

 v Iza Smyrak, klasa I b  
gimnazjum w Tenczynku

JaKżE ONI SIĘ MYLILI
Wiosna. Drugi semestr. Dwa miesiące do końca roku szkolnego. Wszyscy uczniowie szczęśliwi, że już blisko wakacje. Dwa miesiące, które można 
spędzić w domu lub gdzieś indziej, ale nie trzeba chodzić do szkoły. Zero nauki, zero zadań, mniej stresu. Jak się nie cieszyć? A zapomniałabym 
wspomnieć – cieszą się wszyscy uczniowie poza jednym wyjątkiem. Michał. Chłopiec chodzący do pierwszej klasy liceum. Pilny uczeń, któremu 
nauka szła jak po maśle. Większość traktowała go jak takiego zwykłego kujona. Bolało to trochę chłopaka, lecz nie mógł on nic poradzić na to, 
że polubił naukę. Był doskonałym uczniem. Wielu uważało, że musi mieć też doskonałe życie.

Pieski szukają domu

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Fundacja nie wydaje psów na łańcuch.

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu 
dla młodego owczarkowatego psiaka o imieniu Druki.
Druki ma mniej niż 3 lata. Jest bardzo miłym, radosnym, przytulastym 
psiakiem, uwielbiającym kontakt z człowiekiem (również z dziećmi). Lubi 
zabawy, aportowanie, ma również doskonały kontakt z innymi psami. 
Zachowuje czystość w domu i może sam w nim zostawać. Umie chodzić 
na smyczy. Jeśli pokochasz Drukiego on odpłaci ci ogromną miłością 
i przywiązaniem. Druki jest odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany 
i wykastrowany. Ma książeczkę zdrowia.

Fundacja Dar Serca poszukuje 
domu dla swojego podopieczne-
go - Kajtka. Kajtek jest młodym, 
małym psiakiem. Radosnym, 
lgnącym do człowieka i nie spra-
wiającym problemów.
Dobrze dogaduje się z innymi 
psami i suczkami. Jest przy-
zwyczajony do kotów. Kajtek 
został odpchlony, odrobaczony 
i zaszczepiony. Jest także wyka-
strowany i zaczipowany.

dRUKI

KaJTEK

CZAS NA MŁODZIEŻ
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PRODUCENT STYROPIANU

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

Materiały montażowe i wykończeniowe

Promocyjne ceny
na cały nasz asortyment

dociepleniowy

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FIRMOWEGO

 biuro@baumcentrum.pl
www.kuchnie.malopolska.pl

NOWY SALON:
GALERIA CENTRUM   1 piętro

Dom Towarowy - Krzeszowice
Taniej

AGD
niż w

INTERNECIE

• kuchnie
• sprzęt AGD 
  (5 lat gwarancji)
• szafy
• zabudowy wnęk
• projektowanie wnętrz
• szafy przesuwne
• spieki kwarcowe
• filtry BRITA


