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OPTYK OKULISTA
BADANIEWZROKUGRATIS*

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

BEZPŁATNE BADANIA USG TARCZYCY
Stowarzyszenie „Amazonka” zaprasza kobiety na bezpłatne 
badania USG tarczycy. Badania zostaną przeprowadzone przez 
Pana dr Piotra Budzyńskiego w Ośrodku Zdrowia w Krzeszo-
wicach przy ul. Krakowskiej.

Terminy badań: 
24 styczeń 2015 (sobota) w godz. 9.00 – 14.00 
31 stycznia 2015 (sobota) w godz. 9.00 – 14.00

Następne terminy badań będziemy podawać sukcesywnie; 
uzależnione są od dostępności lekarza badającego.

Rejestracja: 
Sekretariat w godzinach 8.00 – 15.00

telefon 12/ 282-04-01
______________________________________________

Badania profilaktyczne Stowarzyszenie „Amazonka”  
mogło zorganizować dzięki wsparciu finansowemu:

Fundacji Grupy Tauron 
Eden Springs sp. z o.o. 
Pani Krystynie Mirek 

oraz  
z przekazanego Stowarzyszeniu odpisu  

1% podatku od osób fizycznych

Wszystko Wszystko Wszystko 
dla zwierzątdla zwierzątdla zwierząt

Krzeszowice, ul. Danka 7
pon-pt.:  800–1800, sob.: 800–1300

tel.: 12 282 69 45,  603 061 916

Sklep weterynaryjno-zoologicznySklep weterynaryjno-zoologicznySklep weterynaryjno-zoologiczny

W
SZ

YSTKO DLA ZWIERZĄT

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE 
   NA WYSOKOŚCIACH

WYNAJMĘ 
PODNOŚNIK
KOSZOWY

tel. 604 932 643

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

www.podnosniki-krakow.pl

Generalny wykonawca instalacji sanitarnych, solarnych oraz grzewczych.

SKLEP TERMO-GAZ
WOLA FILIPOWSKA
ul. Chrzanowska 12

Zapraszamy do
naszego Solarium

Czynne: 
od pon. do pt 

700 – 1700, 
w soboty
700 – 1300 

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Oferujemy Państwu LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA!
Usytuowany na poddaszu budynku naszej firmy: 
WOLA FILIPOWSKA, UL.CHRZANOWSKA 12
BEZPOŚREDNIO PRZY DRODZE KRAJOWEJ 79 TRZEBINIA-KRAKÓW.
Pow. ok. 70 m2, w tym łazienka z WC, umywalką oraz prysznicem.
Lokal nowoczesny, przestrzenny, z dużymi oknami i tarasem, 
wyposażony w infrastrukturę techniczną. Duży parking.

W okolicy - przystanek Bus, delikatesy spożywcze, bankomat.

ATRAKCYJNA CENA (DO UZGODNIENIA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW: 
600 435 802, 513 288 895 
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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

DO WYNAJĘCIA NOWY BUDYNEK
o pow. 440 m kw. 

w Jerzmanowicach w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.
Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499 

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

* Mapy do celów projektowych
   w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
         budynków, wody, kanalizacji, 
         gazu, energii NN
* Dokumentacja do celów prawnych www.archi-geo.pl

pon. - piątek 9.00 - 17.00

Zapraszamy

(

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

obok cmentarza parafialnego) 

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

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

Pieniądze w tym roku zbierane 
były na podtrzymanie wysokich 
standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów. Podczas 
finał WOŚP w Zabierzowie, or-
ganizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla wszystkich którzy 
tego dnia odwiedzili SCKiPGZ. 
W programie były pokazy tań-
ca przygotowane przez Szkołę 
Tańca Frygi Drygi w choreogra-
fii Natalii Kubicy i koncerty 
piosenek w wykonaniu uczest-
ników zajęć wokalno-aktor-
skich prowadzonych przez 
Annę Dijuk-Bujok. Pokaz tańca 
przygotowała również grupa 
baletowa „Etiuda” prowadzona 
przez instruktorkę i choreogra-
fa Anetę Ostrowską-Skorupską, 
podobnie jak tancerze ZUM-
BA SHOW pod kierownictwem 
Marty Mlak. Ostatnim akcen-
tem artystycznym wieczoru był 
koncert zespołu Związek che-
miczny – Zespół ETER, który 
zaśpiewał znane covery muzyki 
rozrywkowej.
To tylko niektóre atrakcje 23 
finału WOŚP w SCKiPGZ. 
Wielkim powodzeniem cieszyła 
się „Kawiarenka babuni”, którą 
przygotowali członkowie Klubu 

Seniora „Złota Jesień” z Za-
bierzowa. Odwiedzający mogli 
w niej spróbować pysznych do-
mowych ciasteczek i innych 
smakołyków. Jak co roku pro-
wadzona była również sprzedaż 
biletów-cegiełek, których posia-
dacze brali udział w losowaniu 
przekazanych przez darczyńców 
przedmiotów. Pierwszych 120 
osób, które kupiły bilet otrzy-
mały ceramiczne serca, które 
wykonała instruktorka, artystka 
Jadwiga Gajda Lusina i jej pod-
opieczni uczęszczający na zaję-
cia do pracowni działającej przy 
zabierzowskim centrum kultury.
Na zakończenie, strażacy z OSP 
z Zabierzowa przygotowali 
pokaz sztucznych ogni - tzw. 
światełko do nieba, które trady-
cyjnie zakończyło kolejny finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Wszystkim wolontariuszom, 
organizatorom, darczyńcom 
i sponsorom składamy serdecz-
ne podziękowania za prace wło-
żoną w przygotowanie i prze-
prowadzenie tej  akcji. 

 v Tekst W. Wojtaszek 
Zdjęcia: W. Wojtaszek,  

U. Obydzińska

Mszę świętą odprawił ks. bi-
skup Damian Muskus w asyście 
ks. proboszcza Jacka Miodka. 
W nabożeństwie uczestniczyli 
przedstawiciele służb medycz-
nych, policji, przedstawiciele 
władz gminnych, jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, 
kół gospodyń wiejskich, klu-
bów seniora, rodzina Adasia 
oraz mieszkańcy gminy. Opra-
wę muzyczną wykonała Juraj-
ska Orkiestra Dęta z Racławic 
i Czubrowic pod batutą Mariu-
sza Mazura.
Następnie wszyscy udali się 
do Wiejskiego Domu Kultury, 
gdzie Wójt Gminy Jerzmano-
wice-Przeginia Adam Piaśnik 
i Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia Robert 
Bąbka uroczyście wręczyli po-
dziękowania ludziom dobrego 
serca biorących udział w akcji 
poszukiwawczej i ratowania ży-
cia Adasia. Listy gratulacyjne 
z podziękowaniem i słowami 
uznania wręczono:
• dyrekcji i prof. Januszowi 

Skalskiemu wraz z zespołem 
z Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie,

• dyrekcji i służbom medycz-
nym Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II,

• prezesowi i służbom me-
dycznym Nowego Szpitala 
w Olkuszu,

• dyrekcji, ratownikom i pra-
cownikom krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego,

• Komendantowi Policji 
w Krzeszowicach podkom. 
Jackowi Rosół,

• jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Racławic, 
Czubrowic, Jerzmanowic, 
Przegini, Szklar.

Wójt podziękował również miesz-
kańcom Racławic, a zwłasz-
cza sąsiadom za włączenie się 
w poszukiwanie Adasia oraz Jego 
Ekscelencji księdzu biskupowi 
i księdzu proboszczowi za troskę 
i otoczenie Adasia wielką zbio-
rową modlitwą. Zwieńczeniem 
oficjalnej części uroczystości był 
koncert wykonany przez Mło-
dzieżowy Zespół „MAZURE-
CZEK” pod kierownictwem Ma-
riusza Mazura, który wprowadził 
zebranych w bożonarodzeniowy 
nastrój. Przy dźwiękach kolęd 
wszyscy zebrani łamiąc się opłat-
kiem składali sobie świąteczne 
życzenia.

Tegoroczne spotkanie opłatko-
we miało wyjątkowy charakter, 
ponieważ stanowiło podzięko-
wanie i wdzięczność za urato-
wanie życia małemu Adasiowi. 
W uroczystości – obok zapro-
szonych gości, mieszkańców, 
uczniów i nauczycieli, kół go-
spodyń wiejskich, klubów se-
niora druhów OSP, radnych, soł-
tysów – uczestniczyła również 
rodzina Adasia.

 v Tekst i zdjęcia:  
Oficjalna strona internetowa 

Urzędu Gminy  
Jerzmanowice-Przeginia:  

www.jerzmanowice-przeginia.pl 

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZABIERZOWIE

JERZMANOWICE - GMINNY OPŁATEK 2014 

42 tysiące 66 złotych i 13 groszy – tyle dokładnie udało się zebrać podczas 23. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 11 stycznia w Samorządowym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Uroczystość miała miejsce dnia 23 grudnia. Spotkanie rozpoczęło się roratnią mszą świętą 
w podziękowaniu za cudowne ocalenie życia małego Adasia.
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
   - korony
   - mosty
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

88 udanych lat SK banku
Miniony rok był szczególny dla Spółdzielczego Banku  
Rzemiosła i Rolnictwa SK bank. W kończącym go grudniu 
przypadły urodziny banku. Minęło już 88 lat od jego założenia. 
To dobra okazja, by przyjrzeć się kondycji SK banku i  jego 
ostatnim poczynaniom.

Pod koniec 2014 roku suma 
bilansowa Spółdzielczego 
Banku Rzemiosła i Rolnictwa 
SK bank zbliżyła się do 3,6 mld 
złotych, co oznacza, że swoimi 
notowaniami przewyższa wie-
le banków komercyjnych. Co 
więcej od czerwca 2013 roku 
zajmuje on pierwsze miejsce 
w rankingu „Największy bank 
spółdzielczy w Polsce”, a fun-
dusze własne osiągnęły pułap 
370 milionów złotych. Jeszcze 
25 lat temu wynosiły one je-
dynie 800 zł. SK bank ma więc 
powody do radości. Są one 
tym większe, że właśnie mija 
88 lat od jego powstania.
O tym, że SK bank cały czas 
się rozwija świadczą również 
inne liczby. W październiku 

ubiegłego roku otworzona 
została jego placówka w Ryb-
niku. Tym samym bank posiada 
już 41 placówek – 30 w wo-
jewództwie mazowieckim 
oraz 11 w śląskim. Tworzenie 
kolejnych oddziałów oznacza 
zwiększenie kadry. W 1989 
roku SK bank zatrudniał 11 
osób, a dziś jest ich 340. Za 
tym wszystkim idą klienci, 
których liczba cały czas rośnie.
Co dalej? Jakie są plany na 
przyszłość? W najbliższym cza-
sie planowane jest uruchomie-
nie e-banku 24, rozbudowanie 
bankowości elektronicznej, 
rozwój systemu kart multiapli-
kacyjnych dla jednostek samo-
rządowych i szkół. Oczywiście 
SK bank chce również otworzyć 

nowe placówki w kolejnych 
regionach kraju.
Zdaniem SK banku przepisem 
na sukces jest trzymanie się 
zasad, przestrzeganie i przej-
rzystość procedur oraz prawa, 
a także zwracanie szczególnej 
uwagi na bezpieczeństwo 
klientów. Ważne jest również, 
by mieć do nich odpowied-
nie podejście. Nie można 
traktować klienta jak peten-
ta i pozwolić, by poczuł się 
osamotniony. Zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem jest 
zaangażowanie w  relacje 
partnerskie oraz indywidualne 
podejście.

fot. D. Kwiecień
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Uprawnienie do pierwszego urlopu 
dodatkowego osoba niepełnosprawna 
nabywa po przepracowaniu jednego 
roku. Czas ten liczony jest od dnia 
zaliczenia jej do znacznego lub umiar-
kowanego stopnia niepełnosprawno-
ści. Orzeczenie o zakwalifikowaniu 
do jednego z trzech stopni niepełno-
sprawności wydają powiatowe oraz 
wojewódzkie zespoły do spraw orze-
kania o niepełnosprawności.
Wymiar urlopu dla uprawnionego 
pracownika niepełnosprawnego ustala 
się przez obliczenie łącznego wymia-
ru tego urlopu, a więc do urlopu wy-
poczynkowego danego pracownika 
niepełnosprawnego dodaje się 10 dni 
urlopu dodatkowego. Tym samym taki 
pracownik ma prawo do 30 bądź 36 
dni urlopu wypoczynkowego w da-
nym roku kalendarzowym. 
W przypadku, gdy osoba niepełno-
sprawna uprawniona jest do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze prze-
kraczającym 26 dni roboczych lub do 
urlopu dodatkowego na podstawie od-
rębnych przepisów, to urlop dodatko-
wy na podstawie ww. ustawy tej osobie 
nie przysługuje. Jeżeli natomiast urlop 
dodatkowy jest niższy niż 10 dni robo-
czych, zamiast tego urlopu przysługuje 
urlop dodatkowy na podstawie ustawy 
o rehabilitacji. 
Udzielając urlopu wypoczynkowe-
go pracownikom niepełnosprawnym 
w stopniu znacznym lub umiarkowa-
nym, należy pamiętać, że jeden dzień 
urlopu odpowiada 7 godzinom pracy 
(od 1 stycznia 2012 r. do 9 lipca 2014 
r. tylko w przypadku posiadania przez 
pracownika zaświadczenia o celowo-
ści stosowania skróconej normy czasu 
pracy). Natomiast w pozostałych przy-
padkach (w odniesieniu do pracow-

ników niepełnosprawnych w stopniu 
lekkim oraz pracowników nieposiada-
jących zaświadczenia o skróceniu nor-
my czasu pracy do 7 godzin) 1 dzień 
urlopu wypoczynkowego odpowiada 8 
godzinom pracy. 
Istotną kwestią jest to, że pracownik 
nabywa prawo do urlopu, nawet jeżeli 
nie wykonywał pracy z powodu cho-
roby i pobierał w tym czasie zasiłek 
chorobowy (dotyczy to także świad-
czenia rehabilitacyjnego) bowiem zna-
czenie ma pozostawanie w stosunku 
pracy, a nie jej świadczenie. Wyjątki 
w tym zakresie to pozostawanie na 
urlopie bezpłatnym, wychowawczym, 
nieświadczenie pracy w związku z od-
bywaniem kary pozbawienia wolności 
bądź odbywaniem służby wojskowej; 
Gdyby osoba zaliczona do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności utraciła status osoby 
niepełnosprawnej lub też została za-
liczona do lekkiego stopnia niepełno-
sprawności, nie traci prawa do urlo-
pów, do których nabyła prawo przed 
utratą tego statusu lub zmianą stopnia 
niepełnosprawności na lekki - zarów-
no zaległych, jak i tych bieżących. 
Utrata bądź zmiana stopnia niepełno-
sprawności powoduje tylko utratę pra-
wa do kolejnego dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego.
W wyroku z dnia 29 czerwca 2005 
roku sygn. akt  II PK 339/04 Sąd 
Najwyższy przyjął, iż prawo do do-
datkowego urlopu wypoczynkowego 
przysługuje pracownikowi zaliczone-
mu do znacznego lub umiarkowane-
go stopnia niepełnosprawności, cho-
ciażby nie wystąpił do pracodawcy 
o przyznanie takiego urlopu. Przepisy 
prawa nie uzależniają prawa do urlopu 
wypoczynkowego od wniosku osoby 

uprawnionej. Pracodawcy, który nie ze 
swojej winy nie dowiedział się o przy-
sługującym osobie niepełnosprawnej 
urlopie, nie można zarzucić zawinio-
nego niewykonywania zobowiązania 
do udzielenia urlopu zgodnie z przepi-
sami prawa pracy.
Należy pamiętać, że dodatkowy urlop 
wypoczynkowy przechodzi na rok na-
stępny – należy go udzielić najpóźniej 
do końca trzeciego kwartału następ-
nego roku kalendarzowego, zaś rosz-
czenia ze stosunku pracy, w tym doty-
czące udzielenia dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego, ulegają przedaw-
nieniu z upływem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie stało się wymagalne. 
Trzyletni termin przedawnienia prawa 
do urlopu rozpoczyna się najwcześniej 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego, 
w którym pracownik nabył to prawo.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę 
na to, iż wskazane w przepisach prawo 
do dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego oraz płatne zwolnienie z pracy 
z powodu wyjazdu na turnus rehabi-
litacyjny podlegają łączeniu w ogra-
niczonym zakresie. Łączny wymiar 
dodatkowego urlopu wypoczynkowe-
go oraz zwolnienia na turnus rehabi-
litacyjny nie może przekroczyć 21 dni 
roboczych w roku kalendarzowym. 
Tak więc, jeżeli pracownik niepełno-
sprawny w danym roku uczestniczy 
w turnusie rehabilitacyjnym, który 
trwa 14 dni roboczych, to nie może 
tym samym skorzystać z dodatkowe-
go urlopu wypoczynkowego w jego 
pełnym wymiarze, gdyż może tylko 
wykorzystać pozostające mu w tym 
przypadku 7 dni dodatkowego urlopu.   

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
DODATKOWY URLOP DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 1997 nr 
123 poz. 776 z późn. zm) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 
dni roboczych w roku kalendarzowym. Przywilejem tym nie są więc objęte osoby z orze-
czonym lekkim stopniem niepełnosprawności. 

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

Podstawą roszczenia stanowią prze-
pisy: art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych  w nawiązaniu do uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 17 listo-
pada 2011r., sygn. III CZP 5/11. Sąd 
Najwyższy stanął na stanowisku, iż 
poszkodowany może dochodzić nie 
tylko kosztów naprawy uszkodzo-
nego pojazdu ale również zwrotu 
poniesionych opłat na  wynajęcie 
pojazdu zastępczego. 
Poszkodowany uprawniony jest do 
korzystania z pojazdu zastępczego 
w okresie od wyrządzenia szkody 
do dnia naprawienia uszkodzonego 
samochodu. Przy czym konieczne 
jest uwzględnienie w każdym indy-
widualnym przypadku uwarunko-
wań związanych z przywróceniem 
pojazdu do stanu poprzedniego jak 
również z przeprowadzeniem postę-
powania likwidacyjnego. Przykłado-
wo okolicznościami wydłużającymi 
czas naprawy będzie przedłużające 
się oczekiwanie na przeprowadze-
nie oględzin przez ubezpieczyciela, 
jego opieszałość w akceptacji kal-
kulacji kosztów naprawy czy też 
konieczność zamówienia i czas 
dostawy niezbędnych do naprawy 
części samochodowych (tak: Sąd 
Okręgowy w Gdańsku, wyrok z dnia 
09.11.2009r., sygn. XII Ga 374/09; 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, wy-
rok z dnia 09.04.2010r., sygn. X C 
546/09; Sąd Okręgowy w Szczeci-
nie, wyrok z dnia 08.09.2009r., sygn. 
II Ca 445/09).

Najem pojazdu zastępczego nie jest 
zarezerwowany wyłącznie dla osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Poszkodowany ma prawo 
dysponować sprawnym pojazdem 
przez czas naprawy swojego samo-
chodu niezależnie od tego do jakich 
celów służył mu uszkodzony pojazd. 
W świetle aktualnego orzecznictwa 
samochód nie jest obecnie traktowa-
ny jako dobro luksusowe, a standard 
cywilizacyjny i może być niezbędny 
także dla osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej (tak Sąd 
Okręgowy w Warszawie, wyrok 
z dnia 17.09.2010r., sygn. XXIII Ga 
408/10). Toteż przykładowo żądane 
przez ubezpieczycieli wykazywanie 
do jakich celów użytkowany był po-
jazd uszkodzony jak i zastępczy nie 
znajdują podstawy prawnej. 
Powszechną praktyką jest korzysta-
nie przez poszkodowanych z usług 
firm specjalizujących się w najmie 
pojazdów zastępczych, niemniej 
jednak możliwe jest również zawar-
cie umowy najmu z osobą fizyczną, 
nieprowadzącej działalności w tym 
zakresie. Co istotne ubezpieczyciel 
nie ma uprawnienia do wskazania 
konkretnej wypożyczalni, którą po-
szkodowany winien bezwzględnie 
wybrać, by możliwe było uznanie 
jego roszczeń za zasadne.  
By zawrzeć umowę najmu pojazdu 
zastępczego zazwyczaj wymagane 
jest przedłożenie dowodu osobiste-
go, dowodu rejestracyjnego, prawa 
jazdy, danych sprawcy wypadku 
oraz oświadczenia sprawcy wypad-
ku lub notatki policyjnej, o ile była 
sporządzona.

Wypożyczając 
samochód należy 
pamiętać o wy-
borze auta o podobnej klasie do tego 
który został uszkodzony. Powyższe 
może mieć istotne znaczenie dla 
określenia wysokości stawki najmu, 
a w konsekwencji dla uniknięcia 
ewentualnego kwestionowania przez 
ubezpieczyciela zasadności wypłaty 
odszkodowania w żądanej wysoko-
ści. Wysokość dobowej stawki nie 
powinna w sposób istotny odbiegać 
od tej obowiązującej na rynku lo-
kalnym dla pojazdów o podobnym 
standardzie. 
Zazwyczaj stosowaną zapłatą za na-
jem pojazdu, niewymagającą anga-
żowania własnych środków pienięż-
nych poszkodowanego, jest zawarcie 
z wypożyczalnią umowy cesji. Cesja 
powoduje przeniesienie na rzecz wy-
pożyczalni uprawnienia do żądania 
odszkodowania od ubezpieczyciela 
sprawcy. Wówczas to wypożyczal-
nia dochodzi roszczeń na drodze 
postępowania sądowego, nie anga-
żując w to poszkodowanego. W toku 
procesu ubezpieczyciele najczęściej 
kwestionują wysokość stawek za 
wynajem oraz długość okresu na-
prawy, toteż warto te kwestie mieć 
na uwadze przy korzystaniu z najmu 
pojazdu zastępczego i zadbać o pre-
cyzyjne udokumentowanie procesu 
naprawy.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 
TWÓJ SAMOCHÓD ZOSTAŁ USZKODZONY W WYNIKU 

KOLIZJI, WYNAJMIJ POJAZD ZASTĘPCZY Z OC SPRAWCY
Jeżeli twój samochód został uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, 
spowodowanego z wyłącznej winy innego kierowcy, jesteś uprawniony do 
żądania zwrotu od jego ubezpieczyciela, kosztów poniesionych tytułem 
najmu pojazdu zastępczego. 

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

Wprowadzone zmiany popra-
wią sytuację tych podatników, 
dla których dotąd pełne wyko-
rzystanie ulgi było nieosiągal-
ne, w tym dla blisko połowy 
rodzin wielodzietnych,których 
podatek był niższy od maksy-
malnego poziomu ulgi. Teraz 
budżet państwa dopłaci tym 
rodzinom, zwracając kwotę 
niewykorzystanej ulgi. Aby 
ulga nie stała się zniechęca-
jącą do pracy i uzależniającą 
zapomogą, zwrot nie będzie 
mógł przekroczyć łącznej 
kwoty zapłaconych przez po-
datnika składek na ubezpie-
czenie społeczne i zdrowotne. 

Warunkiem zwrotu jest zatem 
opodatkowana i oskładkowana 
praca przynajmniej jednego 
z rodziców. Ma to stymulować 
wsparcie tych rodzin, w któ-
rych praca, a nie zasiłek, jest 
źródłem utrzymania.
Szacuje się, że na dodatkowe 
wsparcie w postaci zmienionej 
ulgi na dzieci będzie mógł li-
czyć ponad milion rodzin (ok. 
1,8 mln podatników), w któ-
rych wychowuje się ok. dwa 
miliony dzieci. Dzięki temu 
ponad 97 proc rodzin - płatni-
ków PIT - będzie mogło wyko-
rzystać tę ulgę w pełnym zakre-
sie. Nastąpi też podwyższenie 

ulgi na trzecie i każde kolejne 
dziecko o 20 proc. To konty-
nuacja zmian z 2013 r., kiedy 
podwyższono ulgę natrzecie 
dziecko o 50 proc., a na czwar-
te i każde kolejne o 100 proc. 
Stąd już w 2015 r. kwoty odli-
czenia będą wynosić na pierw-
sze i drugie dziecko – 1.112,04 
zł, na trzecie –2.000,04 zł, a na 
każde kolejne 2.700 zł. Jest to 
związane z tym, że stopa ubó-
stwa jest najwyższa właśnie 
w rodzinach wielodzietnych 
i rośnie wraz z liczbą dzieci 
w rodzinie.

WIĘKSZA I BARDZIEJ DOSTĘPNA ULGA NA DZIECI
Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z począt-
kiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozsze-
rzające zasady przyznawania ulg podatkowych 
na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie 
rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców 
płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). 
Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trze-
cie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć 
ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje 
się około dwóch milionów dzieci. 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   
WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     100 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
Koninki k/Mszany Dln.,       
salon z aneksem+sypialnia+balkon 43 m2         135 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
Mogilany 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2       55 zł/1 m2

Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł

Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Zalas 40 a       35 000 zł
Zalas 26 a       20 000 zł
Zalas 63 a     100 000 zł
Zalas 20 a       15 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum 160 m2 pow. uż.        480 000 zł
Centrum  100 m2 pow. uż.       380 000 zł
os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.       380 000 zł
Krzeszowice ścisłe centrum 
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat           Cena 299 000 zł brutto
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
193 m2 P.U., działka 1900 m2     490 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2        100 000  zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty  biezące
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA

Mezoterapia Mikroigłowa jest zabiegiem polegają-
cym na pobudzeniu i regeneracji włókien kolagenu i 
elastyny przy mechanicznej stymulacji. Sama nazwa 
wskazuje, że podczas zabiegu wykonywane są 
mikro nakłucia i to one odgrywają znaczącą role 
w regeneracji naskórka. Dodatkowo specjalnie 
podczas zabiegu, zostają wprowadzone w głębsze 
warstwy naskórka specjalnie skomponowane kok-
tajle, dzięki którym skóra zyskuje na jędrności, 
zmarszczki mimiczne ulegają znacznej redukcji, a 
kontur twarzy ulega poprawieniu.

Zabieg mezoterapii mikroigłowej jest sterylny 
i bezpieczny, ze względu na kontrolę długości 
igieł oraz prędkości. Każda z klientek otrzymuje 
własny moduł zabiegowy z mikroigłami, wykonany 
ze specjalnego tworzywa eliminującego ryzyko 
występowania reakcji alergicznych (alternatywa 
szczególnie dla osób uczulonych na metale).

Drgania o długiej częstotliwości stymulują 
warstwy epidermy do produkcji kolage-
nu i elastyny. Podczas zabiegu dochodzi do 
natychmiastowego i optymalnego transportu 
składników aktywnych, dzięki czemu efekty są 
natychmiastowe. 

Wskazania do mezoterapii mikroigłowej:
• Zmarszczki mimiczne
• Blizny potrądzikowe
• Skóra zniszczona promieniowaniem słonecznym
• Skóra cienka i mało elastyczna

Terapia mikroigłami frakcyjnymi jest równie efek-
tywna jak zabiegi inwazyjne polegające na usunięciu 
naskórka jak np. zabiegi laserowego usunięcia 
naskórka, peeling chemiczny, IPL czy Fraxel.To 

wyjątkowo skuteczna technologia 
pozwalająca na frakcjonowanie 
(nakłuwanie) skóry mikroigłami. 
Dzięki temu powstają w naskórku 
„mikrotunele”, które pozostając 
otwarte przez krótką chwilę, dają 
możliwości głębokiego wprowa-
dzenia wybranych  preparatów 
o właściwościach określonych 
przez potrzeby skóry. Poza tym 
mikro   nakłuwanie powoduje 
powstawanie mini mikro urazów, 
które prowokują skórę do reakcji 
naprawczych, będących podstawą 
odnowy tkanek.

Działanie mezoterapii  
mikroigłowej:
• Stymulacja naskórka (intensyw-

na, ale ściśle kontrolowana)
• Natychmiastowy i optymalny transport aktyw-

nych substancji w głąb skóry
• Reaktywacja wszystkich funkcji skóry
• Polepszenie procesów samonaprawczych skóry
• Regeneracja
• Stymulacja produkcji kolagenu i elastyny

Efekty po zabiegu:
• Redukcja zmarszczek
• Zwiększenie elastyczności skóry
• Likwidacja przebarwień
• Odmłodzenie i rozświetlenie skóry
• Wzmocnienie  odporności  tkanki łącznej
• Poprawa owalu twarzy
• Zmniejszenie blizn i rozstępów
• Zmniejszenie cellulitu

Mezoterapia mikroigłowa frakcyjna to zabieg  cał-
kowicie bezpieczny dla pacjenta. Nie ogranicza 
jego codziennej aktywności.

Zabiegi dobieramy podczas wstępnej konsultacji 
kosmetologicznej, indywidualnie, zwracając uwagę 
na kondycję oraz potrzeby skóry.

Częstotliwość zabiegów: zależy od stanu skóry i 
oczekiwań klienta. Najlepsze efekty uzyskuje się 
po serii 6-10 zabiegów z częstotliwością 1 raz na 
14 dni. Po pełnej kuracji zalecane jest powtórzenie 
zabiegu raz w miesiącu w celu utrwalenia efektu.

Cena zabiegu: 250 zł
Cena w pakiecie (5 zabiegów): 180 zł , 

zyskujesz skórę odmłodzoną i 350 zł !!!!!

!!!NOWOŚĆ!!!
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DO FRAKCJONOWANIA SKÓRY  

I WPROWADZANIA AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW 
To połączenie technologii medycznej i kosmetologicznej.
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KĄCIK KULINARNY

• 1,5 l wywaru warzywnego bez soli
• 20 dkg średnich mrożonych krewetek
• 30 dkg polędwicy z dorsza (byle nie 

panga i tilapia)
• 5 kawałków selera naciowego
• 1 papryka czerwona
• 2 cebule
• 5 ząbków czosnku
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 1 mała ostra papryczka chili*
• pieprz świeżo mielony do smaku
• 2 puszki całych pomidorów  
Puszki z pomidorami otwieramy, przelewa-
my do blendera i miksujemy. Odstawiamy.
Cebulę i czosnek obieramy i drobno sieka-
my, papryczkę siekamy również. Seler na-
ciowy tniemy w cienkie plasterki. W dużym 
garnku rozgrzewamy olej i przesmażamy na 
nim czosnek i cebulę, po chwili dodajemy 
połowę pokrojonego selera oraz część naszej 
papryczki chili i całość przesmażamy mie-
szając przez chwilę, dorzucamy krewetki 
i jeszcze przez sekundę mieszamy podsma-
żając. Po chwili dodajemy wywar i do nie-
go dodajemy rybę (gotując się w wywarze 
pięknie się rozpadnie), dodajemy pomidory 

i wszystko mieszamy. Przykrywamy garnek 
pokrywką i zmniejszamy gaz, pozwalamy 
się zupie gotować przez około 20 minut. Do 
zupy dodajemy pozostały seler, próbujemy 
zupę i doprawiamy ją pieprzem oraz ewen-
tualnie pozostałą papryczką. Przykrywamy 
zupę, wyłączamy garnek i gotowe, można 
podawać.

* podałam jedną papryczkę chili ze wzglę-
du na jej ostrość, dlatego ostrożnie dopra-
wiaj zupę!

Witam Państwa w Nowym Roku. Dzisiaj proponuję Pań-
stwu pomysł na pyszną zupę rybną, zupę która rozgrze-
wa, a w tą paskudną pogodę to chyba nam się przyda :)

KUCHNIA NA WZGÓRZU

ZUPA RYBNA

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Małżonkowie świętujący zło-
te gody otrzymali z rąk wójta 
Pawła Misia Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie 
nadawane przez prezydenta RP. 
Wszystkim parom zostały wrę-
czone dyplomy oraz pamiątko-
we upominki ufundowane przez 
gminę. 
- Swoją postawą przywracają 
Państwo wiarę w to, że od-
powiedzialność za drugiego 
człowieka może być w życiu 
wartością najważniejszą – 
mówił wójt Gminy Liszki, skła-
dając długoletnim małżonkom 
gratulacje i najlepsze życzenia. 
Do powinszowań dołączyli się 
obecni na uroczystości prze-
wodniczący Rady Gminy Zbi-
gniew Kaczor oraz zastępca 
wójta Paweł Lipowczan.
Po uroczystej ceremonii 
i symbolicznej lampce szam-

pana wszyscy zasiedli do sto-
łu i w przyjemnej atmosferze 
wspominali minione lata oraz 
dzielili się receptą na długie 
wspólne życie.
Diamentowe gody - jubileusz 
60-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzili:
• Agnieszka i Władysław  

Kapustowie z Kryspinowa 
Złote Gody – jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obcho-
dzili:
• Maria i Władysław  

Bastrowie z Chrosnej
• Maria i Stanisław  

Batorowie z Kaszowa
• Anna i Józef  

Czubajowie z Morawicy
• Stefania i Andrzej  

Kucharscy z Kaszowa
• Stanisława i Edward  

Lipiarzowie z Mnikowa

• Adela i Tadeusz  
Mazurowie z Piekar

• Stanisława i Jan  
Płatkowie z Kaszowa

• Anna i Tadeusz  
Powroźnikowie z Kaszowa

• Jadwiga i Ludwik  
Rumianowie z Morawicy

• Maria i Jan Steczko z Liszek
• Zofia i Jan  

Wsołkowie z Rącznej

Wszystkim Jubilatom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy 
wszelkiej pomyślności i zdro-
wia na dalsze lata wspólnego 
życia!

 v Tekst i zdjęcie: oficjalna 
strona internetowa Urzędu 
Gminy Liszki: www.liszki.pl     

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE LISZKI
W czwartek, 8 stycznia br.,  w restauracji Romantica w Mnikowie odbyło 
się uroczyste spotkanie władz Gminy Liszki z 12 parami obchodzącymi 
jubileusze 60-cio i 50-cio lecia pożycia małżeńskiego.

Twórcy często poruszają się 
w strefach niezwykle drażliwych. 
Religia, seksualność, starość, po-
lityka, rodzicielstwo to  prawdzi-
we pola minowe dla artysty. Trze-
ba być niezwykle empatycznym, 
uważnym i elastycznym by nie 
ośmieszyć kogoś, nie wyszydzić, 
nie urazić. Wątpliwości budzi 
jednak pytanie: czy sztuka ma być 
taka ostrożna, grzeczna, popraw-
na politycznie? Czy to nie artyści 
mieli od wieków za zadanie obna-
żać absurdy tego świata? Czy nie 
literaci i malarze między słowa-
mi przemycali krytykę władców, 
ustrojów, kościoła? Czy Mikołaj 
Rej nie ujawniał chorób toczą-
cych renesansowe społeczeństwo 
w swej „Krótkiej rozprawie 
między Panem, Wójtem a Pleba-
nem”? A czy „Monachomachia” 
Krasickiego nie była obrazobur-
cza? Takich przykładów można 
w polskiej historii wskazać wiele.
Dzisiaj artyści przekraczają kolej-
ne granice. Można coraz więcej, 
coraz dosadniej. Nie ma już żad-
nej świętości nietykalnej. Można 
obśmiać wszystko a kolejne tabu 
przestają istnieć. Szybkość obiegu 
informacji wyeliminowała możli-
wość całkowitej cenzury. Nawet 
jeżeli pomnik z radzieckim żoł-
nierzem gwałcącym kobietę zo-
stanie usunięty, to zdjęcia obiegną 
internet i media docierając do mi-
lionów odbiorców(„Komm frau”, 
Jerzy Bohdan Szumczyk). 
Jak więc należy przyjmować taką 
gorszącą sztukę? Jak mamy się 
zachować widząc swego Boga 
upodlonego przez rysownika ka-
rykaturzystę? Krzyczeć? Walczyć? 
Iść na krucjatę medialną? Może 
wzruszyć ramionami z politowa-
niem? A może spróbować zrozu-
mieć co artysta chciał przekazać.
W  Polsce Muzułmanie to zdecydo-
wana mniejszość. Problem wielo-
kulturowości i wielowyznaniowości 
nie istnieje na taką skalę jak we 
Francji, Holandii czy Anglii. Mimo 
to sporów i skandali ze sztuką w roli 
głównej nie brakuje. Dominującym 
tematem jest religia katolicka, oraz 
seksualność ale pojawiają się i skan-
dale związane z nazizmem, holo-
kaustem i II wojną światową.
Do najgłośniejszych skandali na-
leży instalacja autorstwa Doroty 
Nieznalskiej, która na krzyżu uka-
zała męskie genitalia w instalacji 
zatytułowanej „Pasja”. Artystka 
została oskarżona o obrazę uczuć 

religijnych. Po burzliwym proce-
sie skazano Ją na sześć miesięcy 
ograniczenia wolności, polega-
jącej na wykonywaniu prac spo-
łecznych. Sąd kolejnej instancji 
uniewinnił Nieznalską dopiero po 
ośmiu latach od wybuchu skanda-
lu. Dla wielu nadal pozostała naj-
większą obrazoburczynią. 
W mediach głośno było o wy-
stawie „Naziści” Piotra Uklań-
skiego, przedstawiającej fotosy 
aktorów którzy wcielali się w rolę 
nazistów.  Rozgłos przyniosło 
wkroczenie i częściowa dewasta-
cja wystawy przez aktora Daniela 
Olbrychskiego, którego zdjęcie 
również tam widniało. 
„Lego, obóz koncentracyjny” - 
to praca, która wywołała jeden 
z największych skandali lat 90. 
i przyniosła światowy rozgłos 
jej twórcy Zbigniewowi Liberze.  
Zestaw klocków z którego można 
zbudować obóz zagłady wywoły-
wał w Polsce oburzenie, autorowi 
zarzucano brak poszanowania 
śmierci ludzi, którzy zginęli w ta-
kich miejscach.
Instalacja, która na stałe wpisała 
się już w krajobraz Warszawy oraz 
wszelkich zadym stołecznych to 
oczywiście „Tęcza” Julity Wójcik.  
Praca jest podpalana, dewastowa-
na i ciągle krytykowana. Stała się 
miejscem newralgicznym dla zwo-
lenników wolności seksualnych 
oraz konserwatystów i skrajnych 
narodowców, którzy pragną zde-
montowania symbolu liberalizmu. 
Prac które szokowały jest wię-
cej. Każda z nich dotyka sfer in-
tymnych takich jak religia, płeć, 
śmierć. Sztuka ta jest bezkompro-
misowa, często łamie przyjęte ka-
nony. Autorzy doznają odrzucenia 
przez społeczeństwo. Przykre jest 
jednak to, że często nie zastana-
wiamy się co mówi dana praca. 
Obóz koncentracyjny z klocków 
miał zwrócić uwagę na to jak ho-
lokaust został strywializowany 
przez kulturę pop, jak ta ogromna 
tragedia służy zabawie mas np. 
w filmach. Podobnie było z wysta-
wą „Naziści” w której autor zwra-
ca uwagę jak film kształtuje nasze 
postrzeganie. Jak heroizuje posta-
cie które w rzeczywistości wzbu-
dzałyby nasze potępienie i odrazę. 
Sztuka często nie ma na celu ob-
rażać ale zwracać uwagę na pro-
blem. Szokująca forma jest tylko 
środkiem do osiągnięcia celu. 

Czy artyście wolno więc wszyst-
ko? Pytanie chyba nigdy nie po-
zostanie zamknięte.  Uważam 
jednak, że wolność wypowiedzi 
artystycznej powinna być usza-
nowana. Artysta ma prawo się 
wyrazić, jednak to on ponosi od-
powiedzialność i ryzyko, że może 
kogoś skrzywdzić. Sam musi so-
bie odpowiedzieć na pytanie czy 
sumienie pozwala mu coś opu-
blikować. Twórca musi wyważyć 
czy cel jaki chce osiągnąć, treść 
przekazywana jest tak istotna, 
że może dla niej urazić np. mi-
liony katolików. Zawsze istnieje 
ryzyko, że ktoś będzie szokował 
drastycznym przedstawieniem 
drażliwego tematu tylko po to by 
wywołać szum medialny i zyskać 
sławę. Każdy artysta musi liczyć 
się z tym, że prędzej czy póź-
niej wartość jego sztuki zostanie 
zweryfikowana i to czy przetrwa 
próbę czasu, zależy od tego czy za 
szokującą formą podąża głębsza 
treść. Jeśli artysta w imię swojej 
sztuki jest gotowy ponieść ryzy-
ko wykluczenia społecznego, to 
chyba warto poświęcić chwilę na 
zastanowienie się, co miał do po-
wiedzenia. 
Przypadek francuski jest skrajny. 
Wszyscy potępiamy okrutną eg-
zekucję dziennikarzy. Warto jed-
nak zastanowić się, czy sami nie 
wydaliśmy na kogoś pochopnie 
wyroku za wyrażenie poglądów. 
Widząc w telewizji ludzi z napisa-
mi Je suis Charlie Hebdo ( Jestem 
Charlie Hebdo) sama zastanawia-
łam się nad tym, czy mogłabym 
utożsamić się z tak kontrowersyj-
nymi artystami, którzy niewąt-
pliwie igrali z ogniem. Wiedząc 
o fanatycznych ugrupowaniach, 
którym nie podoba się ich skraj-
nie bezkompromisowa forma wy-
powiedzi, publicyści nie łagodzili 
swojego stylu przedstawiania 
ikon religijnych i kulturowych. 
Obśmiewali Mahometa, Trójcę 
Świętą, papieża itp. Doszłam do 
wniosku, że choć nie podpisa-
łabym się pod ich rysunkami, to 
mimo wszystko jestem Charlie, 
ponieważ słowo i obraz to jedyna 
humanitarna forma walki. Kiedy 
umrze słowo pozostanie już tylko 
terror..

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZY SZTUKA MOŻE MIEĆ TWARZ CHARLIE HEBDO?
Barbarzyński akt terroru jaki miał ostatnio miejsce we Francji, 
skłonił mnie do podjęcia bardzo trudnego tematu, nad którym 
zastanawiam się nie od dziś. Temat ten to: granice sztuki. Czy 
takie istnieją? Czy powinny istnieć? Kwestia ta jest podejmowa-
na przez najtęższe głowy świata i nikt nie ma idealnej recepty na 
to, by uszanować wolność wypowiadania się artysty oraz ochronić adresata 
od zranienia indywidualnych uczuć.

  
przy MGBP Krzeszowice 

 

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe  

w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 1800 

 

Trzecie spotkanie KLUBU FILMOWEGO 

 
Zapraszamy na projekcję filmu  

 

 

 
 

 

Zapraszamy na trzecie spotkanie nowo 
powstałego KLUBU FILMOWEGO przy 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Krzeszowicach.

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe  
w każdy trzeci czwartek miesiąca  

o godz. 18.00
Trzecie spotkanie KLUBU FILMOWEGO 
odbędzie się 15 stycznia 2014 r., godz. 

18.00
Zapraszamy na projekcję filmu

„Niebo istnieje...naprawdę”
Czas seansu: 1 godz. 40 min.

Film wyświetlany będzie z laptopa za 
pomocą projektora.

WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ
Biblioteka  objęta jest parasolem  licen-

cyjnym  MPLC
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 Miłe gesty i słowa, pozytywne nastawienie do siebie i innych, 
umiejętność uśmiechania się również do obcych – tak definiuje ter-
min „słodzenie” psycholog Maria Rotkiel.  Wbrew powszechne-
mu mniemaniu okazuje się, że Polacy często mówią komplementy. 
W dniu badania połowa z nas komuś „posłodziła”, a 90% zrobiło 
to w ciągu ostatnich kilku tygodni. Co więcej, 60% Polaków uważa 
komplementowanie za łatwe. 
Słodzimy przede wszystkim swoim najbliższym – kobiety najczę-
ściej dzieciom, a mężczyźni swoim życiowym partnerkom. Zaraz 
po rodzinie i partnerach w kolejce do komplementów uplasowali 
się znajomi, którym słodzi 15% Polaków, a później już długo, długo 
nikt… 4% Polaków zdarza się komplementować obcych, a tylko 1% 
z nas komplementuje przełożonych! Jakie komplementy sprawiają 
nam największą radość? Te, dotyczące naszego zachowania i po-
stawy. Najbardziej drażliwą kwestią dla pytanych Polaków okazuje 
się… wygląd. 
W badaniu pytano również o to, jak przyjęlibyśmy komplementy od 
całkiem obcych nam osób, np. na ulicy. 80% Polaków deklaruje, że 
zareagowałoby pozytywnie – podziękowałoby z uśmiechem, spróbo-
wało odwdzięczyć się miłym słowem, generalnie – komplement taki 
sprawiłby nam przyjemność i poprawił nastrój. 
Zdaniem Marii Rotkiel życzliwości i słodzenia można, a nawet trzeba 
się nauczyć! Naturalnie, są osoby, którym przychodzi to łatwiej. Kobie-
ty, jako bardziej empatyczne, mają większą łatwość w komplemento-
waniu. Słodzenie nie jest problemem również dla osób o naturze eks-
trawertycznej oraz tych, które wychowywały się w domach, w których 
okazywano sobie czułość i głośno mówiono o emocjach i uczuciach. 
Według psychologa, umiejętność słodzenia, komplementowania 
i cieszenia się z komplementów ma moc zmieniania rzeczywisto-
ści. Małe i duże sukcesy mają najczęściej swój początek w głowie 
i zależą od naszej postawy. To my mamy wpływ na to, jak wyglą-
da nasze życie i otaczający nas świat. Nie należy więc zastanawiać 
się czy warto, tylko zwyczajnie spróbować. Taki kilkudniowy „test 
życzliwości” – w stosunku do bliskich i nieznajomych – to zarówno 
doskonała zabawa i pouczające doświadczenie! Pozytywne skutki 
posłodzenia odczuwa  zarówno osoba obdarowana komplementem, 
jak i ta, która była życzliwa. Nawet najdrobniejsze gesty sympatii – 
zarówno te, które wykonujemy, jak i te, którym podlegamy, dają nam 
ogromną siłę i motywację , są źródłem energii i optymizmu. 

Badanie: IQS Group, przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 
reprezentatywnej dla Polaków w wieku 15-70 lat, N-500, 2014.

CZY WIESZ ŻE…
***

Nie powinniśmy obawiać się „słodzenia” bliźnim. Ryzykujemy jedy-
nie brakiem wzajemności, ale w bardzo małym procencie. Dlaczego? 
Tajemnicze neurony lustrzane rozpoznają emocja na twarzy drugiej 
osoby i uruchamiają w naszym mózgu obszary, które odpowiadają za 
takie same emocje. Tym samym, jeśli uśmiechamy się do kogoś, neu-
rony „aktywizują” uśmiech u osoby, do której się uśmiechamy. Co 
więcej, „słodka postawa” jest zaraźliwa. Łatwiej wzbudzić w kimś 
pozytywne emocje, niż zarazić go smutkiem czy zniechęceniem. 

***
Znane w psychologii pojęcie „efekt aureoli” to sytuacja, w której na 
podstawie jednej cechy przypisujemy komuś szereg innych atrybutów. 
Tym samym uśmiech na twojej twarzy będzie dla wielu osób infor-
macją, że jestes człowiekiem sukcesu, osobą niezwykle inteligentną, 
a nawet lepszym człowiekiem. I odwrotnie, jeśli osiągnąłeś sukces, 
masz wysokie IQ i dobre serce, ale jesteś typem smutasa i osobą zdy-
stansowaną, trudno będzie komukolwiek dostrzec w tobie pozytywy.

CIEKAWOSTKI:
• 8% badanych najbardziej lubi być chwalonych za wyczyny 

kulinarne. 
• Osoby piastujące wyższe stanowiska (dyrektorzy, managerowie) 

znacznie częściej niż inne grupy komplementują dzieci (71%). 
• Rolnicy, częściej niż inne zawody, nie oczekują komplemen-

tów związanych ze swoją pracą. 
• Z komplementów związanych z kulinarnymi dokonania-

mi najmniej cieszą się osoby z wykształceniem wyższym 
i mieszkańcy wsi.

Badanie „Słodkie gesty”, przeprowadzone na zlecenie producenta 
Cukru Królewskiego, to jeden z elementów tegorocznej kampanii 
Südzucker Polska S.A. Z okazji 15-lecia marki, nieodzownie zwią-
zanej przecież ze słodzeniem, producent postanowił przypomnieć 
znaczenie drobnych, ciepłych gestów, które mają moc zmieniania 
rzeczywistości. Słodka marka, od wielu lat ambasador pozytywnych 
emocji, tym razem przypomina wprost, aby nie obawiać się słodkich 

gestów, bo w nich tkwi jeden z przepisów na szczęście. Kampanię 
rozpoczęto premierą animowanego klipu „Forever sweet” wykona-
nego na zlecenie Cukru Królewskiego, który jest zgrabną afirmacją 
na temat miłości i pełnych ciepła gestów mających moc zmieniania 
rzeczywistości. 
Film zobaczyć można tutaj: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=f2JCzNGBBF4 

***

W szerokiej ofercie marki „Cukier Królewski” znajdują się produk-
ty do dekoracji (np. cukier perlisty) oraz produkty w innowacyjnych 
opakowaniach (np. cukier puder w młynku, czy drobny cukier biały 
i trzcinowy w kartonie z zakrętką). W 2013 roku dołączył do nich 
cukier puder 400g w foliowym opakowaniu z okienkiem i naklejką, 
pozwalającą na wielokrotnie otwieranie i zamykanie torebki. Takie 
opakowanie spełnia oczekiwania wszystkich tych, którzy cenią so-
bie praktyczne, ale proste rozwiązania. 

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiego koncernu Südzuc-
ker, największego producenta cukru w Europie. 

Głównym produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną od 15 lat na polskim rynku 
marką „Cukier Królewski”, którą w 2010 r., 2012 r. i 2013 r. konsumenci uznali za najbardziej 
rozpoznawalną w swojej kategorii i wyróżnili Złotym Laurem Konsumenta oraz tytułem Lidera 
Dekady (2004-2014).

Südzucker Polska S.A., Dział Marketingu i PR,  

ul. Kraszewskiego 10/7, 30-110 Kraków, tel. 12/ 261 80 00     

97% POLAKÓW „SŁODZI”!
Według najnowszych badań przeprowadzonych przez IQS Group na zlecenie producenta Cukru Królewskiego, aż 56% badanych uważa, że my - Polacy 
jesteśmy mniej życzliwi niż inne narodowości. Jak to możliwe, skoro badania pokazały również, że tylko 3% Polaków (!) nie komplementuje innych?

SM
ACZNE DOMOWE SPECJAŁY

organizacja
imprez

okolicznościowych
i catering

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł
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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
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

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

604 919 706
535-192-850 535-192-850 

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

F.U. INTER-KUK 

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKADREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Drewno opałowe od 110 zł/mbDrewno opałowe od 110 zł/mb

Państwo Maria i Aleksander 
Filipowiczowie nadzorujący 
proces zabezpieczania zabytku 
udostępnili do publikacji foto-
grafie dokumentujące zmiany 
jakie zaszły na Tenczynie  w cią-
gu mijającego 2014 r. Ukazują 
one postępy robót i metamorfozę 
jakiej uległy odnowione frag-
menty ruiny. W ciągu mijające-
go roku udało się zabezpieczyć 
podstawę baszty Grunwaldzkiej 
co pozwoliło na jej ustabilizo-
wanie. Baszta ta znajdowała się 
w stanie skrajnego zagrożenia 
zawaleniem. Dzięki wykonaniu 
żelbetowego wieńca stężającego 
mury, wzmocnieniu ścian i uzu-
pełnieniu wyrw zagrożenie to 
zostało zażegnane. Zrekonstru-
owane zostały również potężne 
strzelnice w jakie niegdyś basz-
ta ta była wyposażona. Podczas 
prac zabezpieczających natra-
fiono na ślady świadczące o tym 
że baszta Grunwaldzka popa-
dała w ruinę od czasów potopu 
szwedzkiego po którym zrezy-
gnowano już z jej odbudowy.
Jakość wykonanych prac zo-
stała we wrześniu br. wysoko 
oceniona przez Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Podkreślić należy 
że prace wykonane 
na baszcie Grun-
waldzkiej są jedy-
nie wstępem do jej 
pełnego zabezpie-
czenia. Remontu 
wymagają górne 
poziomy baszty 
wraz z zachowaną 
częścią attyki. 
W bardzo złym 
stanie technicznym, nadal gro-
żącym katastrofą budowlaną, 
pozostają również te części 
Tenczyna które nie były jesz-
cze zabezpieczane. Dotyczy 
to w szczególności skrzydła 
mieszkalnego w którym docho-

dzi już do zawałów gotyckich 
sklepień. Dlatego też konieczne 
są kolejne dofinansowania prac 
remontowych ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

 v www.ratujtenczyn.org.pl

PRZEBIEG PRAC NA TENCZYNIE
W 2014 R. - PODSUMOWANIE

Wraz z zakończeniem roku 2014 można podsumować 
postęp prac zabezpieczających wykonywanych na Tenczy-
nie przez Gminę Krzeszowice. Pomimo ciągłych niedoborów 
finansowych, w ramach V etapu remontu zabytku udało się 
wykonać szereg robót, które uratowały od zniszczenia najbardziej zagrożone 
jak do tej pory części warowni: korytarz wjazdowy i basztę Grunwaldzką.

Kadeci A, czyli rocznik 2000, 
wystartował w rozgrywkach 
ze starszym rocznikiem czyli 
z rocznikiem 1999, ich zatem 
z zaszczytnego dziesiątego miej-
sca w tabeli rozliczać nie należy, 
oceniać ich będziemy dopiero, 
gdy wystartują w rozgrywkach 
młodszego kadeta B. Nastąpi to 
prawdopodobnie jeszcze przed 
feriami. Wówczas sprawdzimy 
co dobrego dały im starcia w sil-
niejszej lidze z bardziej doświad-
czonymi drużynami. Na dzień 
dzisiejszy, co najważniejsze wy-
glądają na drużynę, która w każ-
dym starciu walczy do końca bez 
względu na wynik. Zaczynają 
stawać się zespołem zgranym 
i ambitnie pracującym, nie tylko 
na treningach i meczach ale też 
w szkole. 
Młodzicy, czyli rocznik 2001, 
gra w lidze mieszanym młodym 
składem. W każdym meczu wy-
chodza na boisko zarówno starsi 
jak i młodsi gracze, mamy także 
zdolnego chłopca 2004, który 
bez kompleksów wychodzi na 
parkiet i zdobywa punkty. Zespół 
młodzika choć mocno rozbież-
ny w rocznikach zajmował po 
pierwszej rundzie piąte miejsce 
w tabeli, niestety kontuzje dwóch 
filarów drużyny spowodowały 
spadek przed samym końcem 
2014 roku na dziewiątą lokatę. 

W tym miejscu 
można im jedy-
nie pogratulować 
ambitnej posta-
wy w lidze, gdyż 
ten młody zespół 
zbudowany prak-
tycznie na nowo 
przed rozpoczę-
ciem sezonu po-
dejmuje rywali-
zację w każdym 
spotkaniu.
Jeśli chodzi 
o zawodników to właściwie wię-
cej dodawać nie trzeba, należy 
mieć tylko nadzieję, że w No-
wym Roku wciąż będą chcieli 
tak pilnie pracować na treningach 
i wciąż wola walki będzie do-
minowała w każdym spotkaniu 
w 2015 roku. Bo obie drużyny 
zarówno chcą, jak i mają predys-
pozycje do tego by w przyszłości 
osiągać sukcesy. 
Na zakończenia oprócz samej 
pracy zawodników w klubie na-
leży, krótko podsumować pracę 
samego  Stowarzyszenia. Jeśli 
chodzi o Zarząd to od rozpoczę-
cia sezonu nastąpiło kilka małych 
rewolucji, zapewne są to zmiany 
na dobre, ale takie wnioski wy-
ciągać będziemy dopiero za kilka 
miesięcy. 
W Jurze bardzo ważną rolę od-
grywają kibice, którzy z emocja-

mi śledzą każdy mecz. Są nimi 
głównie rodzice, którzy nie tylko 
wspierają zawodników z trybun, 
ale też pomagają w transporcie 
i interesują się sprawami sto-
warzyszenia na co dzień. Za to 
właśnie należy im podziękować, 
bo dzięki ich zaangażowaniu 
wszyscy zaczynamy tworzyć 
wielką koszykarską zabierzowską 
rodzinę. Niestety rodzinę, któ-
rej bardzo mały odsetek stano-
wią dziewczęta, dlatego właśnie 
w tym miejscu jako trener (ko-
bieta), pragnę zaprosić wszyst-
kie dziewczynki do rozpoczęcia 
przygody z koszykówką, bo to 
piękny sport. Także dla kobiet.

 

 v Katarzyna Homoncik 
Trener SKF Jura Basket Zabierzów 

SPORT

SKF JURA BASKET ZABIERZÓW 
PODSUMOWANIE STAREGO ROKU
Wraz z Nowym Rokiem przychodzi czas na przemyślenia, podsumowania 
i postanowienia. Jak wiadomo w Klubie do rozgrywek zgłoszone zostały dwie 
kategorie rozgrywkowe chłopców: młodzicy i kadeci A.
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
---
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, obiektów komercyjnych 
i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego 
kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi:  rzeczoznawcami majątkowymi, radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami 
wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi. 

DO SPRZEDANIA 
komfortowe mieszkanie ponad 50 m 

kw. w spokojnej części Krzeszowic 
blisko lasu, w nowoczesnym 

budynku. Mieszkanie składa się 
z obszernego salonu z aneksem 

kuchennym (kuchnia w zabudowie) 
i bardzo dużego balkonu oraz pokoju 

z oddzielnym balkonem. Duży hol 
z miejscem na szafę przesuwną oraz 
bardzo ładnie wykończona łazienka. 
Garaż plus komórka oraz miejsce na 

grilla, ogródek. Na podłogach panele 
i kafle. Cena: 280 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom, 100 m kw. 
plus garaż, w Tenczynku. 

Nowa dachówka, 
ogrzewanie gazowe oraz 
kominkowe. Malownicza 
i cichej okolica. 7a działka 

z pięknym ogrodem. Całość 
tworzy wyjątkowy klimat. 

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona  

działka 12 a budowlanej  
plus 8 a rolnej w miejscowości 

Kwaczała (gm. Alwernia), 
w spokojnej okolicy,  

między zabudowaniami. 
Media:  

prąd, woda na działce, gaz 
w drodze przy działce. 

Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka w Woli Filipowskiej, 
o powierzchni 10 a. Media: 
gaz i kanalizacja w działce, 

woda i prąd 10 m od działki. 
Gotowy projekt budowlany 

na dom jednorodzinny o pow. 
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd 
drogą asfaltową + wewnętrzną 

utwardzoną (udział) ok. 50 
m. Spokojna okolica. Działka 

z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
mieszkanie na krakowskich 

Bielanach ponad 47 m kw plus 
piwnica i niewielki ogródek. Dwa 

pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka. Do dyspozycji 

mieszkańców także suszarnia. 
Wymienione okna, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne; 
parkiety i kafle na podłodze. 

Budynek z nową elewacją, 
klatka schodowa odnowiona. 

Cicha, zielona okolica. 
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana  

o pow. 7 a w Nowej Górze, 
gm. Krzeszowice.  

Wszystkie media w drodze 
przy działce. Działka 

znajduje się przy drodze 
gminnej - asfaltowej.  

Nowa super cena: 
39 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona 

działka budowlana 26 
a w Krzeszowicach (ok. 5 km od 
centrum). Prąd i woda w drodze 
przy działce. Szerokość działki 
to ok 38 m, a długość ok. 68 m. 

Jest możliwość podziału na  
2 lub 3 mniejsze działki. Okolica 

bardzo spokojna, blisko lasu 
oraz nowych zabudowań.  

Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana 

27,5 a w Karniowicach, w pięknej 
krajobrazowej okolicy. Szerokość 
działki to ok 30 m. Jest możliwość 

podziału na mniejsze działki. 
Media włącznie z kanalizacją 

znajdują się przy osiedlu 
nowych domów - bliźniaków 

w odległości ok 50 m. Stok 
północny, z widokiem na skałki 
i góry karniowskie. Dobra oferta 
dla dewelopera, jak też dla osób 
prywatnych. Cena: 430 tys. PLN.

tel. 796-351-499

Biuro Obrotu Nieruchomościami

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Do sprzedania odreastaurowany, stylowy dom 100 m kw. w Pisarach k/Krzeszowic, na 

działce 10 a. Elewację domu pokrywa cegła klinkierowa, w oknach piękne okiennice, na 
dachu pasująca do całości dachówka. Dom ma 3 pokoje, z czego jeden jest do wykończenia.  
Cena: 350 tys. PLN.

2. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.  
Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.  
Cena: 298 tys. PLN.

3. Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w stanie suro-
wym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo wykończony płytami 
regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.  
Nowa cena: 175 tys. PLN!

4. Do sprzedania dom do remontu (można zamieszkać), pow. ok. 80-90 m kw w Jerzma-
nowicach. Dom usytuowany jest na działce 5 a. Na działce znajduje się wybudowany w 
późniejszym czasie budynek gospodarczy, który może pełnić rolę garażu lub można przekwa-
lifikować na budynek mieszkalny. Cała posesja znajduje się przy drodze asfaltowej - gminnej.  
Cena: 165 tys. PLN.

5. Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia na 
poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej okolicy 
w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.  
Cena 635 tys. PLN.

6. Uwaga! Nowa cena. Do sprzedania w okazyjnej cenie nieduża kamienica w centrum Olkusza. Całość 
dedykowana jest dla inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych 
czy adaptacji pod lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się 
dwa spore lokale z dużymi oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.

7. Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek 
jest wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, posiada własną studnię 
głębinową. Budynek podpiwniczony, elewacja drewniana, współgrająca z otoczeniem. Dodatkowo 
istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów 
oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.

8. Do sprzedania oryginalnie wykończony dom wolnostojący, usytuowany w Czułowie.  
150 m kw pow., 15 arowa zagospodarowana działka. Wyjątkowo piękna, spokojna okolica.  Atrakcyjna 
cena:  540 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
9. Do wynajęcia komfortowy, pięknie wykończony dom ponad 200 m kw. koło Liszek, pod działalność 

medyczną, rehabilitacyjną lub inną, jak również prywatnie. Dom posiada 6 pokoi - w każdym łazienka, 
przestronny salon z kominkiem z płaszczem wodnym. Posesja 20 a, ogrodzona, miejsca parkingowe. 
Piękne zaciszne miejsce. Dom dostępny jest od 1.01.2015. Cena: 3 tys. PLN/m-c.

10. Do wynajęcia komfortowe mieszkanie ponad 50 m kw. w spokojnej części Krzeszowic blisko lasu, w 
nowoczesnym budynku. Mieszkanie składa się z obszernego salonu z aneksem kuchennym (kuchnia 
w zabudowie) i bardzo dużego balkonu oraz pokoju z oddzielnym balkonem. Duży hol z miejscem na 
szafę przesuwną oraz bardzo ładnie wykończona łazienka. Garaż plus pomieszczenie - komórka oraz 
miejsce na grilla, ogródek. Na podłogach panele, kafle, bez mebli. Ogrzewanie gazowe. Cena 900 PLN 
plus ok. 300 PLN czynsz/m-c.

11. Do wynajęcia typowy dom dla 6 - 8 pracowników w Ściejowicach, 4 pokoje, 1 łazienka, miejsca parkingowe, 
teren zamknięty. Max. 12 osób. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena 2000 PLN/m-c.

12. Do wynajęcia górna kondygnacja w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., w Białym Kościele. 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie węglowe (cała zima 1600 PLN, płatność do uzgodnienia). Łazienka 
i kuchnia umeblowane, pokoje urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 700 PLN. Czynsz 
plus media w/g zużyca. Cena 800 PLN / m-c.

13. Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki, po odświeżeniu. 
2 pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz. Na pierwszej kondygnacji mieszka właścicielka. Ekonomiczne 
ogrzewanie gazowe (200 zł miesięcznie w okresie grzewczym). Łazienka i kuchnia umeblowane, pokoje 
w pełni urządzone. Kaucja 1000 PLN, cena: 1000 PLN / m-c.

14.  Do wynajęcia dom - 2 pokoje, łazienka, kuchnia - ok. 70 m kw., duża działka w Filipowicach dla kobiety 
lub starszego małżeństwa w zamian za opiekę nad domem i pomoc starszej osobie. Media płatne w/g 
zużycia. Do obowiązków najemcy należało będzie: utrzymanie porządku w domu i na działce, palenie 
w piecu, pomoc starszej osobie w gotowaniu, praniu itp. Bardzo dobre warunki mieszkaniowe, wolne od 
zaraz. Wynagrodzenie dla biura: 1000 PLN.

15. Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 18 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem 
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.

16. DO WYNAJĘCIA oddzielne mieszkanie w domu w Nielepicach – możliwość zamieszkania w zamian 
za wykończenie. Mieszkanie ok. 80 m kw, osobne wejście. Mieszkanie do wykończenia – wymaga 
pomalowania ścian, położenia paneli i/lub kafli podłogowych, wykonania białego montażu w łazience – w 
zmiana za czynsz najmu (750 PLN/m-c). Media według zużycia. Możliwość korzystania z ogródka, miejsce 
parkingowe, działka ogrodzona.  Cicha okolica, piękne widoki z okien. W pobliżu przystanek bus oraz PKS.

17. Do wynajęcia dom dla 10 pracowników w Kryspinowie (3 km od Balic, 1 km od Liszek). 5 pokoi, 2 łazienki, 
wyposażone - włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15 osób, ale przy wyższej cenie najmu. 
Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

18. Do wynajęcia pokój w domu wolnostojącym w Rudawie k/Krzeszowic. Pokój ok. 20 m kw. w cenie 550 
PLN miesięcznie z ogrzewaniem i mediami za miesiąc. Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazienka. 
Na dole domu pralnia. Miejsca parkingowe oraz altana z grillem do dyspozycji. Wolne od zaraz.

19. Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt nie 
mieszkał. Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej pracy od 
czynszu). Dół domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, 
garażu, góra: 3 pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha okolica. Nowa cena 1500 PLN/m-c 
plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe. 

20. Do wynajęcia 3 osobne mieszkania w domu wolnostojącym - wyremontowane od podstaw, w Morawicy 
2,5 km od Balic. Dwa mieszkania jednopokojowe po ok. 40 m, każde z łazienką, po 700 PLN z mediami 
i ogrzewaniem (!)o raz 1 mieszkanie dwupokojowe w cenie 1200 PLN z mediami i ogrzewaniem (!) 
Wspólna kuchnia z wyposażeniem. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

21. Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka, 
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

22. Do wynajęcia dla pracowników lub prywatnie dom wolnostojący ok. 90 m kw., z miejscami parkingowymi 
i dużą działką. Dom zlokalizowany jest w Zabierzowie, położony przy asfaltowej drodze w bliskości 
dworca PKP. Na dole domu tzw. przyziemie) znajdują się 2 pomieszczenia, na górze - część mieszkalna: 
hol, bardzo duży salon z kominkiem, drugi pokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z wanną. W 
łazience znajduje się dwufunkcyjny piec gazowy. Dom czysty i suchy. Ładnie zagospodarowany ogród, 
teren ogrodzony, miłe sąsiedztwo. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia.

DZIAŁKI
23. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy drodze po-

wiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka otoczona jest wokół działkami 
rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od Krakowa: 10 km.  
Cena: 430 tys. PLN.

24. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisznym 
miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w domu: gaz, woda, 
prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło urokliwej rzeczki.  
Cena 185 tys. PLN.

25. Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek Jerzmanowic. Na 
działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa okolica, 
przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.

26. Do sprzedania 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. Działki 
są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 
10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.

27. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka jest 
mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z kanalizacją w 

drodze. Cena: 170 tys. PLN.
28. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma szerokość 19 

m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki. Dalszy pas to tereny 
rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.

29. Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24 m 
położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej drodze 
z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.

30. Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni 7,8a. 
Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki zabudowy WZ 
na dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok 40m. W pobliżu 
przystanek autobusowy MPK oraz BUS (300m). Spokojna okolica. Działka z rozległym widokiem na okolicę. 
Cena: 87 tys. PLN.

31. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka w pełni uzbrojona, 
ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest możliwość dokupienia 
dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.

32. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem na 
górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.

33. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze asfaltowej, 
wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m. Początkowo lekko 
pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Nowa cena: 165 tys. PLN.

34. Do sprzedania działka o pow. 1,45  ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej ponad 
9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w północno-wschodniej 
części Krakowa.

35. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie terenu: 
linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo z możliwością 
podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. 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.

36. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka 
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce, woda 
na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej, piękna 
okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.

37. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w 
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.

38. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media  
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna 
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.

39. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd 
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy 
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna, widokowa 
okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.

40. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd 
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy 
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa 
okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.

41. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w otoczeniu 
działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. 
Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a, 
11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.

42. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu: budownictwo 
jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena. Cena: 230 tys. PLN.

43. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową, 
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy 
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa. 
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x 
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.

44. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą asfaltową, 
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy 
oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa. 
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x 
38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.

45. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media: prąd, 
wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość. Spokojna 
okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.

46. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd 
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki o pow. 11 a. 
Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.

47. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd 
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.

48. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał nowy 
dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu, przedszkola i przystanku bus. 
Cena: 104 tys. PLN.

49. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w całości 
ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W okolicy jest 
spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.

50. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą asfaltową. 
W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 
40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.

51. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą 
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość 
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam 
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.

52. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą 
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu 
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica. 
Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.

53. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. Zjednej strony 
droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. 
Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka jest proporcjonalnie 
tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.

. LOKALE DO WYNAJĘCIA
54. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa, 

opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.
55. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka,  

ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic. Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo 
położone kafle, wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość 
pomieszczenia w środku - 3 m. Cena: 1000 PLN/m-c.

. HALE I OBIEKTY
56. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy 

ok 3 ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami 
odległość 3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali 
znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. 
Brama wjazdowa, wylewki, budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. Woda 
oraz prąd hali. Cena: 4,5 tys. / m-c

Poszukujemy działki 35-40 a, budowlanej lub przemysłowej  
pod zabudowę hali ok. 500 m, wysokość 6 m. Lokalizacja do 15 km od Krakowa.  

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail z naszego Biura, wraz z numerem działki. 

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICEZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PADDINGTON” [dubbing PL]

• 15.01 seanse o godz. 15.30, 17.45 • 16.01 seans o godz. 15.30 • 18-21.01 seans o godz. 15.30 •
reż.: P. King;  czas:  95 min.; gatunek:  familijny/komedia/przygodowy prod. Francja/Wielka Brytania/USA, b/o

Cena biletu:  Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„WKRĘCENI 2” PREMIERA
• 16.01 seanse o godz. 17.40, 20.00 • 17.01 seans o godz. 21.30 • 18.01 seanse o godz. 17.40, 20.00 •

• 19-22.01 seanse o godz. 17.40, 20.00 • 23-24.01 seanse o godz. 15.15, 17.40 • 25-26.01 seans o godz. 20.00 •
• 27-28.01 seans o godz. 17.30 • 29.01 seans o godz. 20.00 •

reż.: P. Wereśniak; czas: 95 min.; gat.: komedia; prod. 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)

„EXODUS: BOGOWIE i KRÓLOWIE” 3D
• 23-24.01 seans o godz. 20.00 • 26.01 seans o godz. 17.00 • 
 • 27-28.01 seans o godz. 20.00 • 29.01 seans o godz. 17.00 •

reż.: R. Scott; czas: 150 min.; gatunek: dramat prod. Hiszpania/USA/Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 
• 15.01 - 3D 17:00 (napisy pl), 2D 20:00 (napisy pl) •
czas trwania: 2 godz. 24 min.; gatunek: fantasy, USA

Bilety: 3D - 20 zł i 17 zł, 2D – wszystkie 14 zł

PREMIERA: WKRĘCENI 2
• 16.01 – 18:00, 20:00 • 17.01 – 14:00, 16:00 • 18.01 – 17:00, 19:30 •

• 20.01, 21.01, 22.01, 27.01, 28.01 – 19:30 • 23.01 – 16:00, 20:00 •
• 25.01 – 15:00, 17:00 • 29.01 – 17:00 •

czas trwania: 1 godz. 35min.; gatunek: komedia, Polska
Bilety: 14 zł cały i 12 zł ulgowy

PADDINGTON
• 16.01 – 16:00 • 18.01 – 15:00 • 20.01, 21.01, 22.01 – 17:00 •
czas trwania: 1 godz. 35 min.; gatunek: familijny/komedia, USA

   Bilet: 14 zł cały i 12 zł ulgowy

IDA   
• 23.01 – 18:00 • 27.01 – 17:00 • 24.01, 25.01, 29.01 – 19:30 •

czas trwania: 1godz.,35min., gatunek: dramat, Polska
Bilety: 14 zł cały i 12 zł ulgowy

WESOŁA WDÓWKA
17.01 – 18:55 - Transmisja satelitarna (LIVE) z MET w Nowego Jorku opery „Wesoła Wdówka”.   

Cena biletu normalnego - 45 złotych,  
ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia na podstawie legitymacji - 40 złotych

karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych
REZERWACJE biletów na transmisje: tel. (32) 6-110-621, czas trwania: 3 godziny.

LODOWISKO
Zapraszamy na sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej nr.2 w Krzeszowicach

codziennie: 8.00 – 14.00 – szkoły • 16.00 – 21.00 – ogólnodostępne •
soboty, niedziele, święta: 9.00 – 14.00 • 16.00 – 21.00 •

przerwy techniczne: 11.30 - 12.00 • 18.30 - 19.00 •
Kasa czynna:  

codziennie: 16.00 – 21.00, soboty, niedziele, święta: 9.00 – 14.00, 16.00 – 21.00
Cennik:  

Dorośli – 6 zł brutto za godzinę
Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci (legitymacja) – 3,00 zł brutto za godzinę

Grupy szkolne z terenu gminy Krzeszowice, w godzinach zajęć lekcyjnych – 1 zł brutto od grupy
Grupy szkolne spoza terenu gminy Krzeszowice – 2 zł brutto od osoby

Wypożyczanie łyżew: dzieci – 3 zł, dorośli – 5 zł, Ostrzenie łyżew: 5 zł. 
Napoje z dystrybutora: 2,00 zł

Ślizgaj się! Baw się! Trzymaj formę!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA PORANKI FILMOWE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
zaprasza dzieci na FILMOWE PORANKI W BIBLIOTECE -  

w soboty od godz. 11.00 do 13.00 Wstęp wolny.
• 17.01. Księżniczka Fantaghiro • 24.01. Kopciuszek • 31.01. Dzieci z 

Bullerbyn •
Zapraszamy.

     

 

3.01.15 – kraina lodu  
 10.01.15 - PINOKIO    

  17.01 – Księżniczka Fantaghiro   
 24.01.15 – Kopciuszek 

31.01.15 – Dzieci z Bullerbyn        

 
                

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 

 

WYSTĘP KABARETU „SMILE”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 stycznia o godz. 17.00 na występ kabaretu 
„SMILE”. Bilety w cenie 45 zł. parter, 40 zł. balkon lub na: www.4bilety.pl, www.bieltynakabarety.pl, www.ebilet.
pl, www.kupbilecik.pl.

 TRANSMISJE Z METROPOLITAN OPERA W NOWYM JORKU 2015
• 17.01.2015 | sobota | 18:55 Lehár „Wesoła wdówka”  
• 31.01.2015 | sobota | 18:55 Offenbach „Opowieści Hoffmanna”  
• 14.02.2015 | sobota | 18:30 Czajkowski „Jolanta” oraz  Bartók „Zamek Sinobrodego”
• 14.03.2015 | sobota | 17:55 Rossini „Pani jeziora”  
• 25.04.2015 | sobota | 18:30    Mascagni „Rycerskość wieśniacza” oraz Leoncavallo „Pajace”

Cena biletu: 45 złotych
 ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia na podstawie legitymacji - 40 złotych
 karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych

REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621; Dom Kultury SOKÓŁ, Trzebinia, Kościuszki 74, tck.trzebinia.pl

 MAREK PITUCH „ŻONA DO ADOPCJI”
24.01.2015 godz. 17.00; Dom Kultury SOKÓŁ w Trzebini, ul. Kościuszki 74 

BILETY: 30 zł, REZERWACJE: tel. (32) 61-10-621
W życiu Adama wszystko miało swoje miejsce – dom praca, dom praca. Od czas 
do czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka przychodzi 
taka chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna przestaje funkcjonować i niebo 
zaczyna walić się głowę.
Żona Adama wyjeżdża.  Mieszkanie nawiedza natrętny domokrążca i wróżbita. 
Niespodziewanie pojawia się również Filip, kolega z podstawówki. Do drzwi puka 
przedstawicielka Ośrodka Adopcyjnego, o której wizycie Adam zupełnie zapomniał. 
Spokojne dotychczas życie bohatera wypełnia się mnóstwem niedomówień, pomówień 
i abstrakcyjnych insynuacji. A wszystko przykryte płaszczem „normalności”.
Jak rozwiąże się splot dziwnych wydarzeń? Czy prawdziwych przyjaciół rzeczywiście 
poznaje się w biedzie? Trzeba to zobaczyć.
Reżyseria: Jakub Ehrlich, Scenografia: Adam Grządziel, Muzyka: Szymon Suchoń, 
Kostiumy: Ewa Kowalewska
Występują: Patrycja Szczepanowska, Marek Pituch, Jakub Wons.
informacje pochodzą ze strony http://www.zonadoadopcji.pl 

 SPEKTAKL „POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 

zaprasza 14 lutego 2015 r., o godz. 17.00 
do sali teatralnej MOKSiR na spektakl „Pod niemieckimi łóżkami”. 

Bilety w cenie: 60 zł parter i 50 zł balkon dostępne w Informacji MOKSiR 
oraz na stronie  kulturairozrywka.pl. lub   
www.moksir.chrzanow.pl/bileteomoksir/ 

WYJAZD DO FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
W ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wies przyjazna seniorom” serdecznie zapraszamy 
wszystkich Seniorów z naszej gminy do Filharmonii Krakowskiej na koncert z serii Ars Amanda pn. „W 
ŚWIECIE INSTRUMENTÓW” Czary pełne blasku – instrumenty dęte blaszane, w wykonaniu Krakow Brass 
Quintet oraz Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, pod batutą Przemysława Neumanna.
Koncert odbędzie się 29 stycznia br. (czwartek) o godz. 18-tej. Całkowity koszt biletu wynosi 25 zł, z czego 
10 zł jest dofinansowane ze środków gminy, uczestnicy pokrywają pozostałą część tj. 15 zł.
Tak jak dotychczas  zapewniamy transport dla uczestników wyjazdu.
Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w spektaklu przyjmowane są osobiście w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, 
od pn. do pt., w godzinach 8.00 do 16.00,  do dnia 19 stycznia 2015 (do tego dnia należy również dokonać 
wpłaty po uprzedniej rezerwacji).Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!!!

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO PRZY PŁYWALNI
w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a Czynne od 8.00 do 22.00

W godzinach od 8.00 do 13.00 dzieci i młodzież szkolna z Gminy Zabierzów  
- wstęp darmowy. Po godzinie 13 bilet ulgowy - 4 zł, a normalny - 6 zł.
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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.

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Mania została znaleziona zmarznięta i przestraszona pod sklepem w jednym z 
podkrakowskich miasteczek. Podchodziła do ludzi w nadziei, że ktoś ją ogrzeje i 
nakarmi, ale ludzie przechodzili obojętnie. Suczka ma ok. 4 miesięcy, jest bardzo 
kontaktowa, bystra, lgnie do człowieka i uwielbia się przytulać. Będzie z niej cudny 
radosny pieszczoch.
Została odpchlona i odrobaczona, a także zaszczepiona. Czeka na ludzi o dobrych 
wrażliwych sercach, którzy zechcą podarować jej ciepły kącik i pełną miseczkę oraz 
dużo miłości. Mania przebywa w przytulisku w Łętkowicach pod opieką Fundacji 
Człowiek Dla Zwierząt.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 
Kontakt: 534 884 174.

7-miesięczna Lenka pilnie potrzebuje domu! Lenka jest bardzo spokojnym, rezo-
lutnym, mądrym psiakiem. Lgnie do człowieka i domaga się pieszczot i uwagi. 
Dobrze funkcjonuje z innymi psami i świetnie się sprawdzi jako drugi pies w domu.
Jest radosna i łagodna, ale wciąż jeszcze troszkę nieśmiała, zwłaszcza w stosunku 
do nowopoznanych osób. Wszystkiego dopiero się uczy, ale umie już chodzić na 
smyczy, zachowywać czystość, przychodzić na zawołanie.
Docelowo będzie pięknym psem średniej wielkości.
Lenka została odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipo-
wana. Przebywa w przytulisku w Łętkowicach.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 
Kontakt: 534 884 174.

MANIALENKA

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ  
PODOPIECZNYCH FUNDACJI DAR SERCA 
oraz FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
Potrzebne:
• karma • obroże, smycze • żwirek • koce, legowiska
Dary dla zwierzaków można przekazać w: 
- sklepie ZOOMAX w Krzeszowicach,  
  Dom Towarowy (Galeria Centrum), ul. Daszyńskiego 1. 
- Przychodnia Weterynaryjna „Na Zielonej”  
   Aleksandra Ornacka-Lipik, Bolechowice, ul. Zielona 17 
   tel. 12 285 33 17
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy i wszelkie 
instytucje do organizowania zbiórek na swoim terenie.
Kontakt: 534 884 174.

KOMPLEKSOWA,
WIELOSPECJALISTYCZNA
OPIEKA STOMATOLOGICZNA
• protetyka:
 korony, mosty, licówki, protezy
• leczenie pod mikroskopem
• chirurgia
• leczenie przyzębia
• stomatologia dziecięca
• profilaktyka
• implanty
• rentgen cyfrowy
Serdecznie zapraszamy!
www.stomatologia-zarzecze.pl

ul. Zarzecze 24, Kraków
tel. 507 449 661, tel. 12 636 03 02

• urologia - nowotwory 
 nerek, pęcherza, prostaty, 
 przerost prostaty
• niepłodność męska
• zaburzenia erekcji, 
 wytrysk przedwczesny
• chirurgia – tarczycy, 
 przepuklin, żylaków
• zabiegi
• USG: tarczycy, układu 
 moczowego, jąder, 
 jamy brzusznej, naczyń

Serdecznie zapraszamy!

www.zarzecze24.pl
ul. Zarzecze 24, Kraków

tel. 502 217 186

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

SPRZEDAM 
AUDI A4 1,9 TDI, 1997 r.

Telefon: 881 027 570 

Bo liczy się każdy uśmiech ...
Majka ma 6 lat i rurkę tracheotomijną, dzięki której oddycha. 
Jest nieuleczalnie chora tak, jak 36 podopiecznych hospicjum 
„Alma Spei”. Potrzebuje opieki lekarzy, pielęgniarek i fizjo-
terapeutów. Uwielbia bawić się z wolontariuszami i pozować 
do zdjęć. Cieszy się z każdej urodzinowej imprezy i wizyty 
hospicyjnego Mikołaja. 

Uśmiech Majki i każdego chorego malucha jest dla nas bezcenny.

Pomóż przywracać dzieciom radość przekazując 1 % podatku 
„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci KRS 0000 237 645

almaspei.pl
Pieniądze, które otrzymujemy od naszych Darczyńców są niezbędne, aby 
zapewnić profesjonalną, domową opiekę paliatywną oraz kupić sprzęt medyczny 
ratujący życie. Dzięki wsparciu ludzi o gorących sercach możemy zorganizować 
dzieciom urodziny, mikołajki, wycieczki i dać im powody do uśmiechu.

Uczestnicy zostali podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe. Dziewczę-
ta i chłopcy pływali oddzielnie. 
Obowiązywał styl dowolny. Wyścig 
został rozegrany na dystansie 25 m, 
a uczestniczyli w nim uczniowie 
szkół podstawowych klas IV – VI.  
Gminne Zawody Pływackie mają 
na celu popularyzację pływania 
wśród dzieci i młodzieży, zachęca-
nie ich do uprawiania tej dziedziny 
sportu, propagowanie zdrowego 
stylu życia, a także  zdrowej rywali-
zacji fair play.

Komisja sędziowska, w skład której 
wchodzili nauczyciele WF-u z  po-
szczególnych szkół
orzekli, że w poszczególnych kate-
goriach zwycięzcami zostali:

Klasa IV:
chłopcy: 1.Szymon Rosiński  
(Będkowice), 2.Stanisław Rusinek 
(Modlnica), 3. Mateusz Grzebinoga 
(Bębło), 
dziewczynki: 1.Matylda Mirek 
(Bębło), 2.Aleksandra Wojtaszek 
(Modlnica), 3.Maria Gąska  
(Będkowice)

Klasa V:
chłopcy: 1. Jan Ryczko (Modlnica),  
2. Szymon Plebańczyk (Bębło),  
3. Adam Chochół (Będkowice), 
dziewczynki: 1. Zuzanna Wiśniew-
ska (Modlnica), 2. Wiktoria Tekieli 
(Modlnica), 3. Katarzyna Miazga 
(Bębło)

Klasa VI:
chłopcy: 1. Piotr Matysik (Modlni-
ca), 2. Dawid Bień (Będkowice),  
3. Maciej Fryz (Bębło), 
dziewczynki: 1. Julia Kralka 

(Modlnica), 2. Patrycja Dąbrowska 
(Bębło), 3. Julia Szklarczyk  
(Będkowice)
W klasyfikacji ogólnej szkół wyni-
ki kształtują się następująco:

I. SP Modlnica,  
II. SP Bębło, III. SP Będkowice

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodnikom oraz ich opiekunom 
za wspólne chwile zabawy, radości 
i honorowej rywalizacji.  Mamy na-
dzieję, że ogromne emocje, które to-
warzyszyły zawodom na długo jesz-
cze pozostaną w Waszej pamięci! 

GMINNE ZAWODY PŁYWACKIE „PŁYWAM I RYWALIZUJĘ” - PODSUMOWANIE
15 grudnia 2014 roku miały miejsce Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych z terenu gminy Wielka Wieś, które stanowiły 
realizację zadania publicznego gminy Wielka Wieś w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą  „Pływam 
i Rywalizuję”. Zostały one  rozegrane w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym „Radosna Nowina” w Piekarach, a ich organizatorem 
była Szkoła Podstawowa w Będkowicach, prowadzona przez  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica.

SPORT



12 Reklamy małopolski

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

Szkoła rodzenia to miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedź 
na nurtujące Cię pytania.
• Dlaczego poród boli?  
• Jak radzić  sobie z bólem w trakcie porodu? 
• Jakie są możliwości znieczulenia w trakcie porodu?
• Dlaczego cięcie cesarskie czasem jest koniecznością?
• Jak dobrze opiekować się maluszkiem? 
• Dlaczego karmienie piersią jest takie ważne? 

W naszej szkole otrzymasz odpowiedzi na wszystkie 
pytania i wątpliwości. Z pomocą doświadczonych  
i życzliwych ludzi  pokonasz  strach i lęk. 

Trwają zapisy! Zapraszamy do kontaktu.
Zajęcia nieodpłatne dla kobiet, które złożą  
deklarację wyboru do położnej.
Dla osób pracujących proponujemy  
zajęcia weekendowe.

PAMIĘTAJ, TO NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU  
KAŻDEGO CZŁOWIEKA, POSTARAJ SIĘ JAK  
NAJLEPIEJ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ.

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
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Ryszard Drabik

32-065 Krzeszowice, Filipowice 620

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

tel. 509 828 674tel. 509 828 674
 kompleksowy montaż i naprawa instalacji elektrycznych
 pomiary
 dozór elektryczny
 przewijanie silników
 monitoring, alarmy


