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Kiedy na przykład chce powiedzieć komuś, że go bardzo lubi, przybiera 
kształt serca, a kiedy chce pojechać do ZOO, zamienia się w puchatego słonia.
Robi to tak szybko, jakby malowała na niebie białe, pierzaste obrazki. Inne 
chmurki też tej sztuki próbują, ale do Mai im daleko.
Kiedyś jedna z nich wymyśliła zagadkę: Co to jest? Wędruje po niebie roz-
gwieżdżoną dróżką, raz jest jak rogalik, a raz jak jabłuszko.
Zanim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć, Maja już zamieniła się w księżyc 
-  najpierw okrągły miesiączek w pełni, a potem chudziutki w nowiu. Na do-
datek wyczarowała wokół siebie całe mnóstwo małych białych gwiazdeczek. 
To było fantastyczne!  
Kiedy poznasz literki – obiecywała mama -  będziesz mogła napisać to, co 
chciałabyś powiedzieć. Zobacz, to twoje imię. I mama z kolorowych literek 
ułożyła słowo:  MAJA.
Mała chmurka  zrobiła wielkie oczy, a kiedy zobaczyła, że nawet Kuba 
z uśmiechem kiwa głową, zaczęła się wyginać,  przeginać i po chwili na niebie 
ukazała się jej ...wizytówka.
- Patrzcie, Maja się podpisała! - zawołała chmurka Amelka, która z daleka 
zobaczyła białe imię  na błękitnym tle nieba.

– To działa! – ucieszyła się Maja. - Muszę szybko nauczyć się pisać – posta-
nowiła, a ponieważ była bardzo upartą chmurką, natychmiast wzięła się do 
pracy.  W różnych książeczkach i pisemkach wyszukiwała obrazki z podpi-
sami i przyglądała im się uważnie.  Rysowała  literki na piasku,  wyklejała 
z plasteliny, układała z guzików, sznurówek, nitek makaronu... Zanim poszła 
do szkoły, znała już prawie cały alfabet. Co prawda wciąż jeszcze miała kłopot 
ze składaniem sylab w  słowa, ale ćwiczyła wytrwale.
Pewnego dnia jej kolega, wesoły wietrzyk zaprosił ją na wycieczkę nad jezioro.
– O, patrz! – wołał – jakie piękne żaglówki!
Maja uśmiechnęła się i już po chwili sama przybrała kształt łódeczki. Wie-
trzyk dmuchnął w żagiel, a ona pomknęła po niebie jak szalona. Było cu-
downie! Niestety całą zabawę popsuł jakiś obcy, bardzo silny i niebezpieczny 
wiatr. Na szczęście Maja w jednej chwili zamieniła się w chorągiewkę i wie-
trzysko mogło sobie wiać ile wlezie.  
Niestety żaglówki pływające po jeziorze, nie umiały pójść w jej ślady, więc 
jedna za drugą uciekały do brzegu. Po chwili  została już tylko jedna mała łó-
deczka, którą złośliwy podmuch wypchnął na sam środek jeziora. Na domiar 
złego  łódeczka nabrała wody i przechyliła się niebezpiecznie.  

– Ojej!  – przestraszył się  kolega Mai. - Ona zatonie!  Ratunku!  Ratunku!!!!
Niestety szum fal zagłuszał jego głos.
Maja chciała napisać na niebie słowo: RATUNKU, ale zapomniała jak  wy-
gląda literka R.  Na szczęście przypomniała sobie,  że gdy ktoś potrzebuje po-
mocy, może wysłać sygnał SOS. Nie namyślając się długo, przybrała kształt 
trzech prostych literek.
– SOS! - zawołał ktoś z brzegu i natychmiast tonącej żaglówce ruszyła na po-
moc bardzo szybka motorówka.      
– Musicie się jeszcze wiele nauczyć – usłyszeli młodzi żeglarze, gdy bezpiecz-
nie znaleźli na brzegu – ale ten pomysł ze znakiem na niebie, doskonały!
– Jakim znakiem? - chłopcy jak na komendę zadarli głowy w górę, ale nie  
zobaczyli nic, bo Maja zdążyła już powrócić do swojej zwykłej postaci.
– Zasługujesz na medal – zaśmiał się wietrzyk - nawet gdybyś mogła  opo-
wiedzieć o tym, co się stało,  nie wiem, czy ktoś by ci uwierzył...
– Opowiedzieć nie opowiem  – pomyślała Maja - ale  niech no ja się nauczę 
porządnie pisać...

A teraz – niespodzianka. Powiem Wam w sekrecie, że znam prawdziwą Maję – śliczną i wesołą dziewczynkę, która nie może mówić, chociaż wszystko doskonale słyszy i rozumie.  Powiem więcej, ona naprawdę ma brata 
Kubę i kuzynkę Amelkę, z którymi świetnie się „dogaduje”. Ma też koleżanki i kolegów z klasy. Bo Maja, tak jak inne  dziewczynki  w  jej wieku, chodzi do szkoły, a po obiedzie zasiada do odrabiania lekcji. Kiedy ma czas, 
lubi oglądać bajki, jeździć na rowerze i … pozować do zdjęć.  Można powiedzieć, że to jej praca. W ten sposób wysyła sygnał SOS w imieniu dzieci, które tak jak ona potrzebują opieki  hospicjum. Bo Maja jest chora, choć na 
zdjęciach widać najpierw jej uśmiech, a dopiero później  rurkę pomagającą  jej oddychać.

PS. DLA DOROSŁYCH! O potyczkach z losem, który nie zawsze gra fair opowiada film  pod tytułem „Z rurką przez życie”. Warto go zobaczyć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest pełen nadziei, a po drugie - Maja 
gra w nim główną rolę.          

 v Ewa Stadtmüller

EWA STADTMÜLLER  „PRZYGODY CHMURKI MAI”
Opowiem wam o Mai – ale nie o pszczółce, którą wszyscy doskonale znacie. Maja z mojej opowieści to śliczna, wesoła i przez wszystkich lubiana… chmurka, która uwielbia biegać po niebie 
i bawić się z innymi chmurkami. Kiedy ma dobry humor, podskakuje i rozsyła wokół promienne uśmiechy. Gdy się złości - ciemnieje i grozi piorunami. Gdy jej smutno – płacze deszczowymi 
łzami,  które na szczęście  szybko schną.  Maja nie potrafi martwić się zbyt długo, choć powód by się znalazł.  Jaki?  Ano taki, że wszystkie inne chmurki opowiadają sobie różne rzeczy, recytują 
wierszyki, śpiewają piosenki, a ona nie może. Po prostu nie może i już. Spróbujcie kiedyś, choć przez jeden dzień, porozumiewać się  z innymi  nie wypowiadając  ani jednego słowa, to może 
zrozumiecie jaki to kłopot. Co prawda brat Majki – bardzo mądry i  sympatyczny obłoczek Kubuś - zawsze wie o co chodzi jego siostrze, ale nie wszyscy są tacy domyślni jak on. Można poka-
zywać im coś palcem, można  robić bardzo wymowne miny, a oni rozkładają bezradnie ręce. Na szczęście Mai nie brakuje pomysłów na to jak im pomóc.

KONKURS PLASTYCZNY „CHMURKA MAJA”
Serdecznie zapraszamy (uczniów klas I-VI szkół podstawowych) do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„CHMURKA MAJA” organizowanym przez Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”.
Zadanie polega na zilustrowaniu bajki pt.„Przygody chmurki Mai” autorstwa znanej krakowskiej bajkopisarki 
Ewy Stadtmüller. Najlepsze prace zostaną umieszczone w książkowym wydaniu bajki.
Na prace czekamy do 22 stycznia. Wręczenie nagród odbędzie się 7 lutego podczas akcji charytatywnej 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowaliśmy 
pamiątkowe gadżety.
Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu na stronie:  www.almaspei.pl

Jesteś studentem i masz pomysł na produkt, który mógłby trafić do sprzedaży 
w sklepach IKEA? Weź udział w konkursie „Produkt jakiego jeszcze nie było”, 
w ramach którego IKEA zaprojektuje, wyprodukuje i wprowadzi do sprzedaży 
przedmiot sygnowany nazwiskiem pomysłodawcy. Autor najlepszego koncep-
tu otrzyma też 10 tys. zł, możliwość udziału w procesie produkcji oraz staż w dziale sprzedaży 
jednego ze sklepów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2016 r.
„Produkt jakiego jeszcze nie było” to 
pierwsza tego typu inicjatywa IKEA 
w Polsce i innowacyjny sposób na 
przyciągnięcie do firmy młodych lu-
dzi, debiutujących w świecie biznesu. 
Konkurs jest przełomowy, ponieważ 
polski oddział IKEA zrobi wyjątek 
dla zwycięzcy i do lokalnych skle-
pów wprowadzi limitowaną edycję 
produktu, którego koncepcja naro-
dzi się nie w Älmhult, ale nad Wisłą. 
Wszystkie rzeczy z oferty IKEA pro-
jektowane są bowiem w kolebce firmy 
w Szwecji, a dopiero produkcja reali-
zowana jest w konkretnych krajach.
Konkurs jest otwarty dla studentów 
wszystkich kierunków. Organizator 
podkreśla, że szczególnie zależy mu 
na osobach, które w przyszłości chcia-
łyby podjąć ciekawe wyzwania w ob-
szarze sprzedaży. IKEA poszukuje 
innowacyjnych, ale przede wszystkim 
dobrze przemyślanych pomysłów na 
produkty. Autorzy muszą wykazać 
się więc nie tylko kreatywnością, 
ale także pełnym zrozumieniem po-
trzeb klientów i ich życia w domu 
czy w pracy. Warto podkreślić, że aby 
wziąć udział w konkursie wystarczy 
dobrze opisać swój pomysł, zapro-
ponować nazwę produktu i przedsta-
wić prognozę sprzedaży. Nie trzeba 
zgłaszać konkretnych projektów ani 

wykonanych już 
produktów.
- Oceniając po-
mysł z pewno-
ścią będziemy 
brać pod uwagę 
uwzględnienie 
zasad, który-
mi kieruje się 
IKEA. Liczymy 
na wiele cieka-
wych i kreatyw-
nych koncep-
tów, ale chcemy 
wyłonić ten, którego autor w pełni 
nas rozumie. W IKEA już na eta-
pie projektu określana jest cena 
produktu, dobierane są najbar-
dziej trwałe i przyjazne środowi-
sku surowce. Cała produkcja jest 
w naszych rękach, więc mamy na 
nią wpływ na każdym jej etapie – 
mówi Hugo Asplund, Country Sales 
Manager IKEA Retail - Nie tylko 
dbamy o jakość produkcji i warunki 
pracy osób u nas zatrudnionych, ale 
również kładziemy ogromny nacisk 
na racjonalną dystrybucję, czyli nie 
„wożenie powietrza”, ograniczanie 
niepotrzebnych kosztów czy zanie-
czyszczeń. Wszystkie te czynniki 
będziemy oceniać w nadesłanych 
zgłoszeniach konkursowych. To 

ciekawe wyzwanie dla uczestników, 
a dla nas zadanie, z którym mierzy-
my się na co dzień w IKEA – dodaje 
Hugo Asplund.
Konkurs „Produkt jakiego jeszcze nie 
było” to część projektu „Studenckie 
metody”, którego celem jest przy-
bliżenie konceptu IKEA młodym 
ludziom, wchodzącym na rynek pra-
cy. W ramach akcji organizowane są 
równolegle trzy konkursy. Pozostałe 
dwa to „Czas lenistwa i zabawy dla ro-
dziny 2 + 2” oraz „Mistrzowie sprze-
daży”. Pierwszy skierowany jest do 
studentów kierunków artystycznych. 
Drugi polega na zaprojektowaniu pro-
cesu zakupowego materacy. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 
projektu: www.studenckiemetody.pl

STWÓRZ „PRODUKT JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO”
KONKURS IKEA DLA STUDENTÓW

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych 
sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA 
na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zado-
wolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto posiada przestronną restaurację 
na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną 
bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

W swoim przedstawieniu ucznio-
wie połączyli przeszłość i teraźniej-
szość przypominając nam niektóre 
zwyczaje polskiego Bożego Na-
rodzenia. Na scenie zobaczyliśmy 
rodzinę, która w wigilijny dzień 
krząta się od rana przygotowując 
się do uroczystej kolacji. Dzieci 
przypomniały nam, co symbolizu-
je jodełka oraz lampki, kolorowe 
łańcuchy i inne ozdoby choinkowe. 
Nakrywając do stołu rodzice obja-
śniali dzieciom, dlaczego kładzie-
my pod obrus sianko, łamiemy się 
opłatkiem i dlaczego jeden talerz na 
stole jest wolny.
Czekając na pierwszą gwiazdkę 
przenieśliśmy się w przeszłość, 
przeżywając jeszcze raz historię 
Narodzenia Pańskiego. „Mamo, jak 
to możliwe, że nikt nie przyjął do 
domu Świętej Rodziny?” – pytały 
dzieci. „Gdyby Jezus narodził się na 
naszej ziemi i w naszych czasach, 
sprawy potoczyłyby się zupełnie 
inaczej”. Niestety, okazuje się, że 
również dziś w przedświątecznej 
gorączce i zabieganiu często nie 
dostrzegamy drugiego człowieka. 
„Ile żalu i goryczy w każdym z nas, 
ile gniewu w dniu codziennym 
przyznaj sam. Omijamy się nawza-
jem naszym nowym obyczajem. Ile 
żalu i goryczy w każdym z nas…” 
Na szczęście pojawia się pierwsza 
gwiazdka, a w naszych sercach ro-

dzi się miłość. Ludzie „winy sobie 
przebaczają, miłość wszystkich łą-
czy i łzy szczęścia napływają, wil-
gotnieją oczy”.
Na koniec Anioły niosą nam prze-
słanie: „kiedy rodzi się Bóg, niech 
w Twoim domu, niech w Tobie nie 
będzie zimniej niż w tamtej be-
tlejemskiej stajence. Betlejem jest 
blisko, jest na odległość ludzkiego 
serca, na odległość dłoni otwartej. 
Każdego dnia możesz tam dojść!”.
Ogromne zaangażowanie młodych 
aktorów, piękna scenografia oraz 
radosny śpiew kolęd i pastorałek 
wzbogacony grą na instrumentach 
muzycznych wywarły na wszyst-
kich duże wrażenie. Inscenizacja 
została bardzo ciepło przyjęta i na-
grodzona gromkimi brawami.
Swoją obecnością na jasełkach 
zaszczycili nas: Zastępca Wój-
ta Gminy Wielka Wieś – Pan 

Krzysztof Wołos, Dyrektor GZE-
AS-u – Pani Krystyna Hrabia, 
ksiądz proboszcz Marek Wcisło 
oraz przedstawiciele rodziców. 
Miło było nam powitać również 
byłą polonistkę naszej szkoły – Pa-
nią Annę Śledzikowską.
Na zakończenie Pani Dyrektor 
Anna Zajączkowska, Pan Krzysz-
tof Wołos oraz przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego złożyli 
wszystkim ciepłe, serdeczne życze-
nia świąteczne.
Wszystkim młodym artystom 
z klasy V i VI dziękujemy za ich 
piękny występ, panu J. Janeckiemu 
za przygotowanie oprawy muzycz-
nej, zaś rodzicom za pomoc w przy-
gotowaniu scenografii i doborze 
kostiumów.     

 v www.wielka-wies.pl

 WIGILIA W SP BIAŁY KOŚCIÓŁ
„Kiedy rodzi się Bóg, niech w Twoim domu, niech w Tobie  
nie będzie zimniej niż w tamtej betlejemskiej stajence…”  

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, zapo-
minają o wszelkich sporach oraz waśniach. W ten magiczny, świąteczny nastrój 
wprowadzili nas 21 grudnia uczniowie klasy V i VI, którzy pod kierunkiem pani R. 
Windys oraz pana J. Janeckiego przedstawili inscenizację pt. „Wieczór wigilijny”.

Uczniowie wystąpią jeszcze z przedstawieniem jasełkowym  
16 stycznia 2016 r.  na hali GOKiS  z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
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Obsługa księgowa (KH, KPiR i inne)

Obsługa kadrowo-płacowa, ZUS

Możliwy dojazd do Klienta

Obecnie w przypadku zawarcia kilku umów zleceń w tym samym okresie, umowy te winny być su-
mowane i podstawą do naliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia tj. kwota 1.850 zł. brutto.*

Poniżej przykład
Pan Kowalski (zleceniobiorca) ma podpisane 2 umowy zlecenia. Pierwsza opiewa na kwotę 1.900 zł. 
a druga na kwotę 1.000 zł. 
Umowa zawarta na kwotę 1.900 zł. – obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (i na ubez-
pieczenie zdrowotne).
Umowa zawarta na kwotę 1.000 zł. – dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązkowa 
składka na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku z obowiązku płacenia składek na ubezpiecze-
nia społeczne jest zwolniony zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy (tj. płatnikowi składek) 
dokumenty z których będzie wynikać, że nie ma on obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia 
społeczne (z uwagi na to, że są już opłacane z umowy zlecenia opiewającej na kwotę min. 1.850 zł. 
brutto bądź z innego tytułu). 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831).

*Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1.850 zł brutto.

PORADY KSIĘGOWE

UMOWY ZLECENIA – ZMIANY DOTYCZĄCE  
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące oskładkowania umów - 
zleceń. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca ubiegłego roku, 
obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne opłacane były od jednej umowy 
(dotyczy kilku umów zleceń, które były zawarte w tym samym okresie). Z tytułu po-
zostałych umów zleceń składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacane 
na zasadzie dobrowolności (składka na ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowa). 

Rozprzedaż potrwa do 14 lutego, 
ale szansę na najbardziej udane 
zakupy będę mieli ci goście, którzy 
odwiedzą centrum w pierwszych 
tygodniach wielkich cenowych 
promocji.  

CENY NIŻSZE  
OD OUTLETOWYCH

Zamiast klasycznych przecen, z ja-
kimi spotkamy się w tradycyjnych 
galeriach handlowych,  małopol-
skie centrum outlet przygotowało 
dla swoich klientów specjalne met-
ki, z miejscem na trzy ceny. Pierw-
sza z nich informuje o sugerowanej 
cenie detalicznej, po której asorty-
ment sprzedawany jest w tradycyj-
nych galeriach handlowych. Druga, 
to cena outletowa sprzed akcji - ta 
cena jest zawsze niższa od 30 do 70 
procent względem ceny detalicznej. 
Trzecia, najniższa to cena rozprze-
dażowa, czyli obniżona nawet do 
80 procent. 
Akcja rozprzedażowa w outletach 
FACTORY organizowana jest dwa 
razy w roku,  latem i zimą – mówi 
Anna Kusior, Site Marketing Co-
ordinator Neinver. Ceny outletowe 
markowych produktów zyskują 
wówczas dodatkowe obniżki, się-
gające łącznie nawet 80 %. To czas 
naprawdę atrakcyjnych zakupów, 
który warto wykorzystać na uzu-

pełnienie czy zmianę garderoby – 
dodaje. 

PONAD 100 MAREK  
W OUTLETOWYCH CENACH
FACTORY Kraków jest najwięk-
szym centrum outlet w Polsce, 
jedynym w Małopolsce. Klienci 
znajdą tu końcówki serii ponad 
100 znanych światowych i polskich 
marek odzieżowych w cenach niż-
szych od 30% do 70% w porówna-
niu do tradycyjnych galerii handlo-
wych. 
Na ponad 22 tys. m² powierzch-
ni FACTORY Kraków gromadzi 
ponad 100 sklepów m.in. Adidas, 
Nike, Desigual, Mango, Benet-
ton, Gino Rossi, Calzedonia, Lee, 
Tommy Hilfiger, Venezia czy Pepe 
Jeans. Dojazd samochodem z cen-
trum miasta do FACTORY Kra-

ków zajmuje zaledwie 15 minut. 
Centrum jest zlokalizowane w bez-
pośrednim sąsiedztwie autostrady 
A4 Kraków – Katowice, 5 minut od 
Międzynarodowego Portu Lotni-
czego Kraków Airport. Kursują też 
dwa darmowe autobusy – z Placu 
Centralnego oraz z Ronda Matecz-
nego. Na gości czeka także parking 
na 1400 aut z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych i rodzinami 
z dziećmi. 

ZIMOWA ROZPRZEDAŻ W FACTORY KRAKÓW
Zaraz po świętach Bożego Narodzenia, 27 grud-
nia, w FACTORY Kraków ruszyła wielka zimowa 
rozprzedaż. Markowa odzież w ponad 90 salonach 
wyprzedażowych została przeceniona nawet o  80%. Ceny outletowe, na co 
dzień dużo niższe od standardowych, są jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Marka FACTORY
FACTORY Outlet to największa sieć centrów wyprzedażowych w Polsce, odwiedzana co roku przez kilkanaście milionów 
klientów, w największych miastach: Warszawa (Ursus, Annopol), Poznań, Wrocław i Kraków. Na 91,500 m² powierzchni, 
centra FACTORY gromadzą ponad 250 znanych marek polskich i światowych.  Na polskim rynku centra FACTORY obecne 
są od 2002 roku, kiedy NEINVER otworzył pierwsze centrum wyprzedażowe w Polsce - FACTORY Warszawa Ursus.
Pod marką FACTORY, NEINVER wprowadził koncepcję centrów outlet do Hiszpanii i Polski, od lat pozostając liderem na 
tych rynkach. Firma jest także drugim co do wielkości operatorem centrów outlet w Europie. 

Na wstępie Ks. Proboszcz Krzysztof Burdak przybliżył zebranym istotę 
Święta i wskazał, jak ważnym jest uczestnictwo w Orszaku całych rodzin, 
traktowane jako wyrażenie świadectwa wiary a także pielęgnowania sta-
rych tradycji. Po wspólnym odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” ubodzy 
pastuszkowie, śpiący przy ognisku w pasterskim szałasie, zostali obudzeni 
przez Archanioła i małe Aniołki. Archanioł zwiastując pastuszkom narodze-
nie się w Betlejem Zbawiciela Świata, zachęcił ich, aby poszli Go przywitać. 
Pastuszkowie kierując się jasnością gwiazdy betlejemskiej, zabrali z sobą 
skromne dary i wyruszyli w drogę śpiewając kolędę „Bracia patrzcie jeno”.
Wśród pastuszków był również krakowiak z gwiazdą kolędniczą.
Prowadzący Orszak Marcin Kruk zauważył zbliżających się na koniach 
trzech Mędrców w towarzystwie giermków. Wielką i miłą niespodzian-
ką był fakt, że jednym z Mędrców był misjonarz Ks. Teofil, pochodzący 
z Beninu. Pozostali dwaj królowie również wspaniale wyglądali w swoich 
barwnych szatach królewskich. Uczestnicy Orszaku z różnokolorowymi 
koronami na głowach, ze sztandarami i proporczykami świątecznymi 
w rękach, przybrani w  różnego rodzaju bożonarodzeniowe szaty prezen-
towali się bardzo okazale i radośnie. Szczególną uwagę przykuwały stroje 
dzieci, w przygotowanie których rodzice włożyli mnóstwo pracy, tworząc 
niepowtarzalne kreacje, wymagające pomysłowości i precyzyjnego wy-
konania. Wśród pielgrzymów przemykała przerażająca śmierć z kosą, dia-
beł harcował z turoniem, który straszył dzieci i dorosłych, a Żyd-Mosiek 
rozglądał się tylko patrząc na czym by tu zrobić dobry interes.  W Orsza-
ku pierwszy raz wystąpiła reprezentacja Biblioteki „Pod Aniołem” wraz 
z dziećmi I-szych klas Szkoły Podstawowej z Zabierzowa, które w ko-
lorowych biretach na głowie, niosły jako dary dla Dzieciątka książeczki 
zakupione przez ks. Proboszcza. Również wśród pielgrzymów, za zgodą 
Fundacji „Orszak Trzech Króli” z Warszawy, wolontariusze zbierali datki 
na Światowe Dni Młodzieży. Podczas marszu śpiewane były kolędy wspo-
magane przez nagrania lecące z wozu strażackiego.
Na dziedzińcu Straży Pożarnej okrutny król Herod zatrzymał Monarchów 
oraz cały Orszak, a dowiedziawszy się, że jadą powitać Króla Królów, któ-
ry narodził się w Betlejem, z obawy o utratę władzy i za podszeptem sza-
tana, kazał wymordować wszystkie nowonarodzone dzieci, za co śmierć 
ścięła mu głowę a szatan wtrącił do piekła. Orszak kierując się gwiazdami 
wskazującymi drogę, dotarł do Stajenki Betlejemskiej na uroczym Rynku 
Zabierzowskim, gdzie w otoczeniu Aniołków, oczekiwała na przybycie 
pielgrzymów Święta Rodzina. Najpierw hołd Bożemu Dzieciątku złożyli 
Trzej Królowie darując mirrę, kadzidło i złoto, następnie swoje skromne 

dary ofiarowali pastuszkowie, m.in. żywe gołębie, które Św. Józef wy-
puścił z klatki, aby niosły dobrą nowinę i pokój dla świata, a dzieci z Bi-
blioteki „ Pod Aniołem” złożyły Dzieciątku w darze książeczki. Również 
uczestnicy Orszaku składali przyniesione przez siebie dary. Wszystkie 
dary zostały przekazane do GOPS-u. Przedstawiona była też humory-
styczna scenka z Żydem i pasterzami.
Pod koniec uroczystości na scenę poproszone były dzieci w przebraniach, 
lecz nie był to konkurs, gdyż wszystkie stroje zasługiwały na nagrodę, 
zatem wszystkie dzieci otrzymały z rąk przedstawicielki Samorządowego 
Centrum Kultury i Promocji Katarzyny Starowicz drobne upominki. Po-
zostałe dzieci znajdujące się na płycie Rynku zostały obdarowane cukier-
kami zakupionymi przez ks. Proboszcza.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się żywe zwierzątka z Rogatego Ran-
cza t.j. osiołek i trzy kózki, które były karmione i głaskane przez dzieci.
Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował za liczny udział w Orszaku 
i już zaprosił na Orszak za rok. Tradycyjnie po zakończeniu na strudzo-
nych pielgrzymów czekała polowa kuchnia z pyszną grochówką i gorącą 
herbatą a także rumiane jabłuszka przekazane przez GOPS.
Organizatorem Orszaku Trzech Króli w Zabierzowie był Klub Seniora 
„Złota Jesień” w Zabierzowie,  (koordynator – Wiesława Danielewska, 
która w projekt ten włożyła całe serce), przy współudziale:
- Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
- Sołtysa Zabierzowa
- Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów
- Parafii Św.Franciszka z Asyżu.
Zorganizowanie Orszaku wymagało ogromnej pracy i zaangażowania 
wielu ludzi a także instytucji. Dlatego tą drogą szczególne podziękowania 
za bezinteresowną pomoc składamy:
Marcinowi Krukowi, ks.Teofilowi z Beninu, Józefowi Skoczykowi, Pio-
trowi Żmudzie, Ośrodkowi Jazdy Konnej „Santos” wraz z osobami, które 
wcieliły się w postacie królów i giermków, Straży Pożarnej z Zabierzowa, 
Komisariatowi Policji z Zabierzowa i jeszcze wielu ludziom dobrej woli, 
tu z nazwiska nie wymienionych.

 v Tekst – Barbara Golińska 
Zdjęcia: Katarzyna i Wiesław Ślęczkowscy,  

Agnieszka Mleczko, Agnieszka Kwarciak     
www.zabirzow.org.pl 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W ZABIERZOWIE 6.I.2016
Tradycja organizowania Orszaku Trzech Króli staje się coraz powszechniejsza nie tylko w Polsce, lecz również w krajach niemal całe-
go świata. Również Zabierzów jest tą miejscowością, ulicami której w Święto Objawienia Pańskiego już czwarty raz przeszedł Orszak 
Trzech Króli. Liczba uczestników Orszaku świadczy o tym, że ta forma świętowania zagościła w świadomości mieszkańców Zabierzo-
wa i na dobre się przyjęła. Hasłem przewodnim tegorocznego Orszaku było „Nade wszystko Miłosierdzie, Miłość i Pokój”.
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PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Wśród podarunków dla dzie-
ci znalazły się również książki, 
które przekazała Joanna Patej – 
dyrektorka Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wielkiej Wsi. Dla 
podkreślenia świątecznej atmos-
fery nauczycielki i dyrektorka 
Przedszkola Samorządowego 
w Wielkiej Wsi z Oddziałem Za-
miejscowym w Białym Kościele 
- Alina Zielonka, przebrane za 
„Mikołaje” przekazały różnego 
rodzaju materiały papiernicze ze-
brane w Przedszkolu specjalnie 
dla chorych dzieci.
Dużo radości dzieciom przebywa-
jącym na oddziale sprawili także 
piloci z 3 Grupy Poszukiwawczo-
-Ratowniczej z Balic, którzy prze-
kazali kosz pełen maskotek ufun-
dowanych przez sponsorów.
Oddział Neurochirurgii Dziecię-
cego Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie Prokocimiu zajmuje 
się leczeniem dzieci z wadami 
wrodzonymi mózgowia, kręgo-
słupa, z nowotworami, urazami 
komunikacyjnymi, plastyką opa-
rzeń i urazów mechanicznych. 
Wizyta była dla najmłodszych 

pacjentów szpitala nie lada nie-
spodzianką. Radość była tym 
większa, że każdy z dzieciaków 
otrzymał  prezent, który mógł so-

bie wybrać sam. Dzieci i rodzice 
chętnie rozmawiali z przybyły-
mi „Mikołajami”, robiąc zdję-
cia ze strażakami i pilotami. 

 v Tekst: Jastrzębski 
www.wielka-wies.pl 

Z MIKOŁAJOWĄ WIZYTĄ W SZPITALU
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia druhowie OSP w Białym Kościele odwiedzili małych pacjentów przebywających 
na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu. Wizyta w szpitalu przy-
brała wyjątkowy charakter, bowiem oprócz podarowanych chorym dzieciom prezentów, przekazany został przez 
radnego Józefa Wojdała na ręce dyrektora Oddziału pulsoksymetr, zakupiony z zebranych wspólnie z druhami 
pieniędzy, a także bombki choinkowe. W szpitalu pojawił się także Zespół Białokościelanki.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu reguły dobrego 
zachowania były dość sztywne i jasne. Teraz 
zasady te rozluźniły się i czasami nie wiemy, 
co jeszcze wypada a co jest już poza normą. 
Zmiany te można najłatwiej zauważyć w szko-
łach. Niegdyś nauczyciel był autorytetem i na-
leżał mu się szacunek. Uczniowie musieli być 
zdyscyplinowani, schludnie ubrani, i musieli 
przestrzegać pewnych zasad . Nie do pomy-
ślenia była odpowiedź ucznia z rękami w kie-
szeni, gumą na zębie i czapką na spuszczonej 
głowie. To samo tyczy się słownictwa. Wul-
garyzmy były niedopuszczalne. Dzisiaj kiedy 
dwunastolatek powie, że coś jest zaje….e. to 
nikt się nie dziwi, może tylko starsze pokole-
nie. Nie chciałabym zabrzmieć jak staruszka 
biadoląca nad okropną młodzieżą. O, nie! Nur-
tuje mnie jednak pytanie, czy aby na pewno 
tak świetnie się czujmy z tymi obyczajowymi 
swobodami? Czy przypadkiem nie brakuje 
nam trochę dobrych manier? Czy kobiecie 
w zaawansowanej ciąży nie przyniosłoby ulgi, 
gdyby młody zakapturzony nastolatek ustąpił 
jej miejsca w zatłoczonym autobusie? Taki 
obrazek wydaje się dość abstrakcyjny i mało 
realny, prawda? Bardziej prawdopodobne jest 
to, że inna kobieta wstanie i ustąpi miejsca 
przyszłej mamie. Czy nie byłoby łatwiej zno-
sić szarość dnia gdyby  okrasić go słowami: 
„dziękuję”; „przepraszam”; „proszę”?  Teraz 
zwykła uprzejmość jest wręcz „obciachowa”. 

Ja nie obwiniam  młodzieży. Młody człowiek 
dopiero kształtuje swoją postawę życiową. Co 
innego dorośli. Teraz jest modna i lansowana 
postawa na tzw. „luzaka”, który w głębokim 
poważaniu ma wszelkie normy. Gdy nastolatek 
mówi do nas z rękami w kieszeni, myślimy: ale 
niewychowany i bezczelny” . Niestety taką aro-
gancką można zaobserwować u celebrytów, po-
lityków i artystów. W programach typu reality 
schow można odnieść wrażenie, że uczestnicy 
prześcigają się w bardziej wymyślnych wulga-
ryzmach. A nasze dzieci oglądają to i kodują – 
„takie zachowania są fajne”. Nasi politycy też 
nie należą do delikatnych erudytów. Powiedze-
nia typu: „puknij się w łeb” czy „dorżnąć wata-
hę” to jedne z subtelniejszych określeń jakimi 
posługują się nasi politycy. Dziś na bezczelność 
i impertynencję mówi się asertywność, a gdy 
ktoś nie okazuje szacunku rozmówcy, i nie 
przestrzega żadnych norm to mówimy, iż jest 
wspaniałym indywidualistą. 
Mam wrażenie, że w większych miastach 
normy kulturowe są bardziej w zaniku. Na 
wsi obściskująca się na środku ulicy para to 
rzadkie zjawisko. W dużym mieście można 
zobaczyć takie sceny niemal na każdym przy-
stanku. Zresztą można tam zaobserwować 
plucie, palenie papierosów, głośne rozmowy 
przez telefon itd. Dlaczego tak jest? Wydaje 
się, że w dużych aglomeracjach jesteśmy bar-
dziej anonimowi i nie czujemy się zobowiąza-

ni wobec kogokolwiek do okazania szacunku. 
Na małej wsi zawsze patrzy jakaś sąsiadka, 
czy wujek, który zna nas z imienia, a wtedy 
zapala się czerwona lampka: „acha, to chyba 
nie wypada.”
Czy wobec tego grzeczność to przeżytek? Czy 
warto zamienić kilka zasad kultury osobistej 
na „przepychankę łokciami”?  Skoro przed 
znajomymi, czy rodziną staramy się zachowy-
wać kulturalnie, to świadczy o takiej potrzebie. 
Człowiek jest istotą społeczną, a w każdej spo-
łeczności (również w królestwie zwierząt) pa-
nują pewne reguły zachowania, które sprawiają, 
że działa ona jak dobrze naoliwiona maszyna. 
W takiej społeczności nie ma tarć i zgrzytów. 
Oczywiście jakieś odstępstwa od normy, czy 
niepokorne jednostki są nieuniknione i wpi-
sane w naturę ludzką. Nie jestem też za reżi-
mem, sztywnymi kołnierzykami i dyscyplino-
waniem uczniów za pomocą linijki. Potępiam 
jednak zdecydowanie promowanie pospoli-
tego chamstwa. Wydaje mi się, że odrobina 
kultury osobistej uprzyjemnia nam życie obok 
siebie. Zwracam się teraz do Ciebie Czytelni-
ku: kiedy skończysz czytać ten artykuł i zo-
baczysz znajomego na ulicy, uśmiechnij się 
i powiedz „DZIEŃ DOBRY”. Będzie to dobry 
początek zmian?

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

KULTURA OSOBISTA – RELIKT PRZESZŁOŚCI CZY OSTATNI BASTION CYWILIZACJI
Kultura osobista obejmuje między innymi normy i wzory postępowania, prawa, a także zwyczaje, 
oraz zasady określające stosunki międzyludzkie. Dzisiaj mamy czasy, w których najbardziej ceni się 
swobody. Wolność pod każdym względem jest stawiana na pierwszym miejscu. Może to i dobrze, 
ale jak się ma do tego, krępująca nas, kultura osobista?
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Partner Handlowy 
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

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

CZAS NA LASEROTERAPIĘ

Terapia naczyniowa

Jeśli skóra jest cienka, wrażliwa, podatna na zaczerwienienia to 
posiada zwykle wiele popękanych i rozszerzonych naczynek. Bardzo 
skuteczną terapią dla właścicieli cery naczynkowej jest zamykanie 
popękanych naczyń krwionośnych światłem lasera. Już kilka zabie-
gów wyraźnie obkurczy naczynka. 

Usuwanie przebarwień

Pochłonięte przez melaninę światło lasera zamienia się w energię 
cieplną. Skutkiem procesu jest rozpad cząsteczek pigmentu, któ-
rych pozostałości zostają usunięte przez fagocyty oraz na drodze 
odnowy komórkowej skóry. Mogą one zareagować na dwa różne 
sposoby. Przebarwienia niewielkie, nie odgraniczające się mocno 
od otaczającego naskórka zostaną rozbite i pochłonięte na drodze 
fagocytozy. Przebarwienia ciemne, wyraźne odgraniczone od ota-
czającego naskórka mogą wyłuszczyć się i spowodować pojawienie 
się strupka, który po zakończeniu procesu regeneracji zejdzie bez 
pozostawienia blizny i śladu.

Usuwanie owłosienia

Laseroterapia jest doskonałym spo-
sobem na pozbycie się niechcianego 
owłosienia. Wiązka laserowa przenika 
przez skórę, dociera do mieszków włoso-
wych i niszczy cebulki włosów. Po trzech 
zabiegach nawet 92 procent owłosienia 
zostaje usunięte. Zabieg jest polecany 
dla pań, które zawsze chcą mieć gładkie 
łydki, pachy czy pozbyć się bezpowrotnie nieestetycznego owło-
sienia twarzy czy innych części ciała. 

Odmładzanie skóry światłem lasera  

Naświetlanie skóry światłem 
lasera wpływa na pobudzenie jej 
do produkcji kolagenu, którego 
brakuje skórze tracącej jędrność. 
Ponadto można wykonać laserem 
także bardziej inwazyjny zabieg, 
czyli dermabrazję. Polega ona 
na odparowaniu kilku warstw 
naskórka, aż do skóry właściwej. W wyniku tego usunięte zostają 
niewielkie zmarszczki i blizny czy przebarwienia, jednocześnie 
znacznie poprawia się jędrność skóry. Zabieg poleca się kobietom, 
których skóra potrzebuje odmłodzenia.

Leczenie trądziku 

Światło lasera oddziału-
je na metabolit bakterii 
Acne, odpowiedzialnych 
za powstawanie zmian 
trądzikowych. Metabo-
lit ten - porfiryny pod 
wpływem ciepła przy-
czynia się do powsta-
nia reaktywnych anionów tlenu. Beztlenowe bakterie Acne giną. 
W konsekwencji możemy zaobserwować wyciszenie istniejących 
i zmniejszenie powstawania nowych zmian.

Przeciwwskazania do zabiegu z użyciem lasera

Laseroterapia jest polecana osobom z problemem rozszerzonych 
i popękanych naczynek, a przeciwwskazaniem do zabiegu jest 
opalona skóra. Ponadto nie można leczyć światłem lasera osób 
z trądzikiem różowatym, opryszczką, przyjmujących środki anty-
depresyjne lub cukrzycowe, także kobiet karmiących i ciężarnych. 
Wszelkie infekcje skórne, choroby nowotworowe oraz przyjmowanie 
preparatów z witaminą A, jej pochodnymi lub retinolem również jest 
przeciwwskazaniem do laseroterapii. Należy te preparaty odstawić 
przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Laser jest od długiego czasu stosowany w kosmetologii.  Jest to urządzenie emitujące skupioną wiązkę światła, 
która dociera w  głąb skóry. Laseroterapia znalazła swe zastosowanie w  wielu zabiegach upiększających 
i może z niej korzystać prawie każdy, kto chce zadbać o swój wygląd oraz zlikwidować jego niedoskonałości. 
Z dobrodziejstw laseroterapii może skorzystać każdy, kto boryka się z przebarwieniami skóry, trądzikiem, 
niechcianym owłosieniem lub chce odmłodzić cerę.

Zapraszamy na zabiegi:
•	 Usuwanie owłosienia
•	 Usuwanie przebarwień -	posłonecznych,	
plam	soczewicowatych,	ostud

•	 Fotoodmładzanie -	stymulacja	skóry	do	
produkcji	kolagenu	i	elastyny,	redukcja	
bruzd

•	 Terapię naczyniową -	redukcja	zmian	na	
tle	naczyniowym

•	 Leczenie trądziku -	działanie	przeciwza-
palne	na	wykwity

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
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Naszą wycieczkę w czasie rozpoczniemy w lutym 2008 r. prezentu-
jąc ogólny widok Tenczyna od strony zachodniej. Katastrofalny stan 
wszystkich budowli wchodzących w skład warowni był widoczny go-
łym okiem. Nie zabezpieczany od dziesięcioleci, ogólnie dostępny dla 
wandali i nie spełniający żadnej funkcji użytecznej zamek, zdawał się 
podążać prostą drogą ku całkowitemu zniszczeniu. 

Wprawdzie w chwili obecnej niektóre z częci składowych Tenczyna nadal 
grożą zawaleniem, jednak po zakończeniu sześciu etapów prac zabezpie-
czających stan ogólny warowni znacznie się poprawił. Obrazuje to zdjęcie 
zamku wykonane z tego samego miejsca w grudniu 2015 r. 
W 2015 r. pracom zabezpieczającym poddano na Tenczynie Basztę 
Grunwaldzką (remont rozpoczął się w 2014 r.) oraz wschodnie skrzydło 
mieszkalne. Oto zdjęcia dokumentujące przebieg prac.

Po odtworzeniu zawalonej części ściany nr. 44 Baszta Grunwaldzka na-
brała nowego wyglądu. Wzmocniono ją również konstrukcyjnie poprzez 
wykonanie dwóch wieńców żelbetowych spinających rozchodzące się na 
wszystkie strony ściany.

W 2015 r. udało się uratować skrajnie zagrożone zawaleniem wschod-
nie skrzydło mieszkalne Tenczyna. Walkę z czasem doskonale obrazują 
fotografie wykonane w komnacie oznaczonej nr. 1-6. W 2014 r. w jej 
stropie powstała wyrwa. Z powodu ograniczeń finansowych konserwa-
torom nie udało się zdążyć na czas z pracami renowacyjnymi  przez co 
w marcu 2015 spora część sklepienia tej komnaty runęła. Udało się go 
zrekonstruować, pociągnęło to jednak za sobą znacznie wyższe koszty 
niż początkowo zakładano.

Wschodnie skrzydło mieszkalne 
z odnowionymi komnatami i elewa-
cją  prezentuje się obecnie zupełnie 
inaczej niż jeszcze rok temu. Nie gro-
zi już zawaleniem lecz zdobi dziedzi-
niec zamku górnego.
Prezentowane fotografie pokazują że 
Tenczyn może być uratowany. Nie-
zbędna jest jednak konsekwencja 

w działaniach oraz współpraca wszystkich stron zain-
teresowanych jego zabezpieczeniem. Niedawno Gmi-
na Krzeszowice zlożyła w MKiDzN  kolejny wniosek 
o dofinansowanie prac remontowych obejmujących min. 
kaplicę zamkową, barbakan, basztę Dorotkę i skrzydło 
mieszkalne. Po wykonaniu wszystkich prac zaplanowa-
nych na VII etap Tenczyn mógłby zostać udostępniony 
zwiedzającym. Pamiętać należy jednak o rozległych 
obszarach zamku dolnego z Basztą Tęczyńską i Basztą 
Małgorzatą które są w opłakanym stanie. One również 
wymagają natychmiastowych prac zabezpieczających. 
W podsumowaniu stwierdzić należy więc że mimo 
widocznych bardzo pozytywnych zmian na Tenczynie 
zbyt wcześnie jest jeszcze na ogłaszanie sukcesu. Przy 
założeniu utrzymania obecnego tempa prac czeka nas 
jeszcze kilka lat robót konserwatorskich i spore nakła-
dy które są ceną za kilkudziesięcioletnie zaniechania 
i opóźnienia w opiece nad zabytkiem.
Dziękujemy Gminie Krzeszowice oraz Pani Marii Fili-
powicz za udostępnienie fotografii ilustrujących prze-
bieg prac zabezpieczających na Tenczynie.

CO URATOWANO NA TENCZYNIE W UBIEGŁYM ROKU?
Rozpoczęcie nowego roku jest pretekstem do dokonania podsumowań tego co udało się zrobić na Tenczynie podczas ubiegłych 12 miesięcy. W grud-
niu 2015 Gmina Krzeszowice  zakończyła VI etap prac zabezpieczających zabytek, dziś możemy zaprezentować ich rezultaty i pozytywne zmiany jakim 
podlegał zamek. Korzystając z okazji cofniemy się o kilka lat wstecz by pokazać jak Tenczyn dźwiga się z ruin. 

2008

2015

Baszta Grunwaldzka - ściana nr 44 od wewnątrz

Sala 1-6

Elewacja wschodniego skrzydła mieszkalnego

Baszta Grunwaldzka - ściana nr 44 od zewnątrz

lipiec 2014 grudzień 2014 grudzień 2015

lipiec 2014

grudzień 2014

grudzień 2014

marzec 2015

marzec 2014

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

Baszta Małgorzata
stan obecny

Baszta Tęczyńska
stan obecny

KĄCIK KULINARNY

Ciasto na pierogi 
•	 1	kg	mąki	
•	 3	jajka	
•	 2	szklanki	wrzątku
Mąkę wysypujemy na blat, 
robimy dołek, wbijamy jajka 
i dodajemy wodę porcjami i za-
gniatamy ciasto. 

Farsz  
•	 suska	sechlońska*	bez	
pestki	0,5	kg	

•	 orzechy	włoskie	20	dkg	
•	 orzechy	laskowe	10	dkg	
•	 łyżeczka	cynamonu	
•	 łyżeczka	mielonych	goź-
dzików	

•	 2	łyżki	cukru	brązowego	
•	 0,25	ml	miodu	lipowego	
•	 0,	25	ml	ciepłej	wody
Farsz
•	 śmietana	18%	
•	 0,25	ml	miodu	lipowego
Do ewentualnego  
przysmażenia
•	 masło	klarowane
Na początek zabieramy się za 
śliwki, przesypujemy je do 
miski. Miód rozpuszczamy 
w ciepłej wodzie i zalewamy 
nim śliwki – odstawiamy – ja 
odstawiłam na całą noc. 

Orzechy mielimy i mieszamy 
z cynamonem, goździkami 
i cukrem brązowym. Odsta-
wiamy. 
Śmietanę mieszamy z mio-
dem – ja za pomocą miksera 
i odstawiamy. 
Śliwki wyciągamy z wody 
i faszerujemy orzechami. Od-
kładamy na talerz. 
Rozwałkowujemy ciasto, na 
takie krążki żeby zmieścić 

w środku śliwkę. Sklejamy 
pierogi, gotujemy je w oso-
lonej delikatnie wodzie. Mo-
żemy je podawać tak, lub 
przysmażyć na maśle klaro-
wanym. Podajemy z miodową 
śmietaną. 
Smacznego ! 
*suska sechlońska to śliwka 
wędzona, możecie ją kupić 
w sklepach Almy. 

Szanowni Państwo, miło mi było przygotować dla Państwa pierogi 
w ramach Krzeszowickiej Wigilii na Rynku. Oto obiecany przepis 
na pierogi z suską sechlońską.

PIEROGI Z SUSKĄ SECHLOŃSKĄ I ORZECHAMI – WIGILIJNY PRZEPIS

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

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

Zdrowa dieta? Odchudzanie? Leczenie otyłości? Z nami szybciej osiągniesz pożądane efekty!
 KONSULTACJA DIETETYCZNA JEDNORAZOWA 80 zł

Spotkanie z dietetykiem mające charakter porady lub indywidualnego szkolenia. Konsultacja 
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania, 
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków 
żywieniowych, dopasowuje dietę do stwierdzonych schorzeń.

OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA  150 zł
Kompleksowa usługa obejmująca opiekę dietetyka podczas okresu trwania terapii, 
składająca się z 3 spotkań z pacjentem (1 wizyta wstępna – diagnostyczna,  a następnie             
2 wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie 
przygotowany indywidualnie dopasowany plan dietetyczny m.in. z uwzględnieniem produk-
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także 
przykładowy jadłospis na 3 dni. W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie        
z dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości i pytań.

Podczas każdej z wizyt dodatkowo przeprowadzamy analizę składu ciała.

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!

www.perfectslim.net.pl

• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111

UWAGA KONKURS! Zadbaj o zdrowie i wygraj wizytę u dietetyka!
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową, na której prowadzimy konkurs 
„Schudnąć do lata czy na lata?”. Serdecznie zapraszamy do zabawy w której nagrodą 
jest wizyta u dietetyka oraz 7-dniowy indywidualnie dopasowany jadłospis.

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: 501 579 465, 501 579 526

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

Agata Kulczycka,  Maciej 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: 
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²            365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²           190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²         175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²   360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice      
   z projektem domu jednor. 2400 m²         199 000 zł 
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²     145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik  5500 m²         400 000 zł
• 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
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• Tenczynek, centrum 990 m²       
   z projektem i uzgodnieniami          125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²        295 000 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, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania        310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż        460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²       300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
   z domem jednor. 193 m² P.U.,       420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m² 
   P.U. na działce 950 m²           250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.         180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki 
   185m² P.U. domu                660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U. 
   na działce 1165 m²            150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.    
  100 m² z bud. gosp. 766 m² działki               159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m² 
   z garażem na działce 1600 m² NOWY           480 000 zł
KOMERCJA: 
• Krzeszowice
   Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2     100 000  zł
• Trzebinia przy DK79:  Budynek biurowy z pom. 
   użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²        800 000 zł

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

Spotkanie, w którym wzięło 
udział blisko 140 seniorów, za-
szczycili swą obecnością również 
Wójt Gminy Pan Tadeusz Wój-
towicz, Przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Mazela, radni: 
Bogumiła Pietrzyk, Krystyna 
Goraj, Lilianna Wilk, Krzysztof 
Sułko oraz Roman Figiel, sołtysi: 
Jadwiga Kowalska oraz Wojciech 
Mazur, Dyrektor GBP Joanna Pa-
tej, Proboszcz Parafii Modlnica 
ks. Jan Adamus.
Pierwszym punktem programu 
były Jasełka w wykonaniu dzie-
ci z klas II Szkoły Podstawowej 
w Wielkiej Wsi, następnie swój 
świąteczny występ artystyczny za-
prezentował Zespół Modlnicanie.
Szczególnie uroczyste i wzrusza-
jące były życzenia świąteczne, 
które wszystkim obecnym złożyli 
Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Mazela i Radna Bogu-
miła Pietrzyk. Po symbolicznym 
przełamaniu się opłatkiem, po-
dano tradycyjne potrawy wigilij-
ne. Wspólne kolędowanie trwało 
jeszcze do późnych godzin popo-
łudniowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wielkiej Wsi serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, iż spotkania te 
już na stałe wpisały się w tradycję 

naszej Gminy: seniorom za chę-
ci i niezwykle aktywny udział, 
Wójtowi, Radnym i Sołtysom za 
przychylność dla inicjatywy, Pani 
Dyrektor Marcie Stochalskiej 
i dzieciom z SP w Wielkiej Wsi 
za wsparcie artystyczne imprezy, 
oraz wolontariuszom za pomoc 
w obsłudze spotkania.   
  

 v www.wielka-wies.pl

WIGILIJNE SPOTKANIE
20 grudnia, starsi i samotni mieszkańcy gminy Wielka Wieś spotkali się na trady-
cyjnej Wigilii organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej 
Wsi. Tym razem, podobnie jak w roku ubiegłym współorganizatorami spotkania 
był Zespół Modlnicanie i Teatr Regionalny pod przewodnictwem Pani Bogumiły 
Pietrzyk, gdyż impreza realizowana była w ramach zadania publicznego: „Nie 
jesteśmy sami, jesteśmy wspólnotą zwłaszcza przed Świętami…”.

Po sylwestrowych zabawach, jak co roku, przychodzi nam robić listę noworocznych 
postanowień. Na czołowym miejscu ponownie wpisujesz deklarację schudnięcia? Tym 
razem jednak chcesz to postanowienie spełnić? Jak tego dokonać?

DIETA ALBO CUD

Wiele osób ma słabą wolę a nie ma-
jąc żadnego impulsu nie robi nic, 
aby zmienić coś w swoim życiu. Dla 
kogoś takiego nawet wiedza o tym, 
że zmiana nawyków żywieniowych 
może poprawić jego ogólny stan 
zdrowia, niezbyt mocno przemawia. 
Dlatego właśnie dla takich osób 
przychodzi z pomocą Nowy Rok 
i postanowienia z nim związane. 
Jest to okres, w którym zamykamy 
dany rozdział naszego życia i roz-
poczynamy kolejny i to właśnie, 
dlatego jest to dobry moment na 
pełną mobilizację i koncentrację sił 
na osiągnięciu wymarzonego celu.
Na początku zastanawiasz się od 
czego rozpocząć odchudzanie, tak 
by nie było to żadne drastyczne 
i wiążące się z wyrzeczeniami, eks-
tremalnym wysiłkiem i głodowa-
niem posunięcie, ale gwarantujące 
efekty. Po raz kolejny wybierasz 
dietę, która najbardziej Ci odpowia-
da. Z pewnością nie przypuszczasz, 
że większość metod odchudzają-
cych pozbawiona jest podstaw me-
rytorycznych, ignoruje normy ży-
wieniowe i nie dba o Twoje zdrowie. 
Wielu autorów jest bowiem w stanie 
napisać wszystko, co potencjalny 
czytelnik chciałby przeczytać. Do-
wiesz się zatem, iż dana metoda 
(bez względu na jej absurdalność) 
jest jedynym słusznym rozwiąza-
niem problemów z nadmierną masą 
ciała i (o zgrozo!) zdrowiem, a wy-
starczy jedynie powoli, ale konse-
kwentnie zmieniać swoje menu 
zastępując niezdrowe produkty 
bardziej wartościowymi i natural-
nymi, by z czasem doświadczyć 
czegoś wspaniałego, ubytku masy 
ciała a co za tym idzie ubytku tkan-
ki tłuszczowej.
Ktoś będąc zdeterminowanym 
z pewnością będzie starał się za-

cząć od czegokolwiek byle by nie 
stać w miejscu, a ktoś inny będzie 
przeszukiwał sieć w poszukiwaniu 
skutecznej instrukcji, w oparciu 
o którą nie rozpocznie odchudzania 
z falstartem, odwlekając w nieskoń-
czoność rozpoczęcie zmian. Tak 
naprawdę niezależnie od czego byś 
nie zacząć, to będzie to z pewnością 
lepsze niż nie robienie niczego. Mo-
żecie być pewni, że gdy będziecie 
się zdrowo odżywiać, dużo się ru-
szać i gdy wyeliminujecie wszelkie 
niezdrowe pokarmy, to na pewno 
schudniecie, jest to naturalna ko-
lej rzeczy. Wystarczy się trzymać 
swoich postanowień, a wszystko się 
ułoży po waszej myśli.

Jak  skutecznie sobie pomóc 
w utrzymaniu noworocznego 

postanowienia?
• Kiedy nadchodzi kryzys, od-

kładasz odchudzanie na kolejny 
dzień i zjadasz w tym czasie coś 
bardzo niezdrowego. Pałaszując 
w tym czasie pączka, pomyśl 
sobie jakie efekty mogłoby przy-
nieść Twoje odchudzanie za kil-
ka tygodni. Jak będziesz świetnie 
wyglądać, czuć się bosko i te za-
zdrosne spojrzenia koleżanek…
ech. Pozytywne myślenie to pod-
stawa.

• Bardzo ważne jest wsparcie bli-
skich osób, rodziny, męża, przy-
jaciółki. Nie zawsze człowiek 
sam potrafi sobie ze wszystkim 
poradzić. Pomoc drugiej osoby, 
nawet przez słowo otuchy, potrafi 
zdziałać cuda.

• Nie wskakujcie na wagę co-
dziennie. Tak bardzo łatwo się 
zniechęcisz, przecież przez go-
dzinę nie stracisz 5 kilogramów. 
Najlepiej ważyć się w określo-
nym dniu tygodnia np. we wto-

rek, rano i po wizycie w toalecie. 
Wówczas wynik będzie najbliż-
szy prawdy.

• W grupie raźniej – ta zasada 
i tu się potwierdza. Odchudzanie 
razem z drugą osobą zwiększa 
motywację. Przeżywanie razem 
zgubienia kilograma czy poraż-
ki pomaga przejść łatwiej przez 
drogę zwaną dietą.

• Nie żałujcie sobie nagrody za 
wytrwałość i efekty. I nie chodzi 
tu co najmniej o paczkę delicji 
czy chipsy. Wyśmienitą premią 
może być wizyta u fryzjera czy 
w SPA.

• By najlepiej zdefiniować problem 
i podjąć odpowiednie działania 
Warto również sięgnąć po poradę 
fachowca i udać się do dietetyka. 
Podczas wizyty dietetyk prze-
prowadza: analizę składu ciała 
(m.in. zawartość tkanki mięśnio-
wej i tłuszczowej w organizmie, 
masa kości, wiek metaboliczny)
oraz wywiad lekarski i żywienio-
wy. Indywidualny, opracowany 
przez fachowca program, kontro-
lowany regularnymi wizytami, 
to recepta na smukłą sylwetkę 
jeszcze przed wakacjami.

Pamiętajcie, iż początki zawsze są 
trudne. Trzeba dać sobie czas na po-
lubienie nowych nawyków żywie-
niowych. Nikt nie powiedział, że 
wszystko będzie pięknie. A więc nie 
zwlekaj, tylko czym prędzej bierz 
się do pracy, bo wszystko zależy od 
Ciebie. Dzięki temu wszystkiemu 
wśród noworocznych postanowień 
za 12 miesięcy nie będziesz już mu-
siał umieszczać odchudzania.

 v  Magdalena Górska  
Dietetyk,  „PerfectSlim”



8 Informacje, Reklamy małopolski

Przepis art. 10 ust. 1 w/w ustawy sta-
nowi, iż wierzycielowi przysługuje 
od dłużnika, równowartość kwoty 40 
euro, jako rekompensata za koszty 
odzyskiwania nieterminowych należ-
ności. By skorzystać z owego upraw-
nienia nie trzeba przesyłać odrębnego 
wezwania o zapłatę w tym zakresie. 
Waluta euro winna być przeliczana 
na złoty według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski ostatniego dnia roboczego mie-
siąca poprzedzającego miesiąc, w któ-
rym świadczenie stało się wymagalne 
(czyli w którym upłynął termin płat-
ności). Przykładowo termin zapłaty 
upłynął w dniu 15 grudnia 2015 r., na 
ostatni dzień roboczy (tj. 28 listopada 
2015 r.)  kurs euro wyniósł 4,26 zł, co 
dałoby kwotę rekompensaty równą 
170,40 zł.  
Na tle stosowania tego przepisu poja-
wiły się wątpliwości interpretacyjne, 
które spowodowały iż Sąd Okręgowy 
w Rzeszowie, zwrócił się do Sądu 
Najwyższego o ich rozstrzygnie-
cie. Wyjaśnienia wymagało przede 
wszystkim zajęcie stanowiska w na-
stępującej kwestii: czy rekompensa-
ta przysługuje mimo, iż wierzyciel 
kosztów odzyskania należności fak-
tycznie nie wydatkował? Sąd Naj-
wyższy w uchwale opatrzonej sygna-
turą III CZP 94/15, wydanej dnia 11 
grudnia 2015 r. rozwiał zagadnienie 

prawne poprzez przyjęcie, że „Re-
kompensata za koszty odzyskiwania 
należności w wysokości 40 euro, prze-
widziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych przysłu-
guje wierzycielowi bez konieczności 
wykazania, że koszty te zostały przez 
niego poniesione. (…)”. 
Jakie znaczenie w praktyce wywrze 
wskazane orzeczenie? Co prawda 
uzasadnienie do omawianej uchwa-
ły nie zostało jeszcze przedstawio-
ne, jednak na podstawie literalnego 
brzmienia rozstrzygnięcia można 
poczynić następujące uwagi. Wierzy-
ciel nabywa roszczenie niezależnie od 
poniesienia jakichkolwiek kosztów na 
poczet wyegzekwowania należności, 
np. zwrócenia się do profesjonalnego 
pełnomocnika o prowadzenie windy-
kacji. Wystarczy jedynie wykazanie, 
że dłużnik opóźnił się w wykonaniu 
zobowiązania pieniężnego. A wyka-
zanie to może nastąpić poprzez przed-
stawienie dokumentu obrazującego 
wzajemne zobowiązanie, termin wy-
konania świadczenia przez wierzy-
ciela oraz terminu w jakim dłużnik 
winien wypełnić swoje zobowiązanie. 
Gdyby jednak wierzyciel zdecydo-
wał się na zaangażowanie własnych 
środków celem egzekwowania dłu-
gu, a kwota ta przewyższyłaby rów-
nowartość 40 euro, wtedy znajduje 

zastosowanie przepis art. 10 ust. 2 
w/w ustawy. W takiej sytuacji wie-
rzyciel nabywa uprawnienie do żąda-
nia  zwrotu kosztów poniesionych na 
odzyskiwanie należności, a przewyż-
szających wartość 40 euro. Dla zasad-
ności roszczenia konieczne staje się 
przedstawienie dowodów na okolicz-
ność poniesionych kosztów niemiesz-
czących się w kwocie rekompensaty. 
Co do zasady rekompensata przysłu-
guje od transakcji handlowej. Ustawo-
dawca przewidział jednak możliwość 
poczynienia przez strony ustaleń, że 
świadczenie pieniężne będzie spełnia-
ne częściami. Wówczas rekompensa-
ta, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 
pkt. 2 w/w ustawy, przysługuje w sto-
sunku do każdej niezapłaconej części.   
Mając na uwadze obecnie dostrze-
galne zjawisko w postaci nietermino-
wego regulowania zobowiązań przez 
przedsiębiorców, przepisy ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, w szczególności przepis 
art. 10, zapewne niejednokrotnie znaj-
dzie zastosowanie. 

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 
40 EURO REKOMPENSATY 

ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU PŁATNOŚCI 
W dniu 11 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy podjął istotną uchwałę 
w zakresie interpretacji przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, a to w przedmiocie rekom-
pensaty należnej m.in. przedsiębiorcy, za nieterminowe regulowa-
nia płatności przez jego kontrahentów.

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

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

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

Prawo do nagrody jubileuszo-
wej może wynikać z przepisów 
odrębnych. W przypadku pod-
jęcia decyzji o prawie do nagro-
dy jubileuszowej szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłaty 
powinny być określone w prze-
pisach zakładowych obowiązu-
jących u danego pracodawcy. 
Mogą one wynikać zarówno 
z układu zbiorowego pracy lub 
regulaminu wynagradzania jak 
i z umowy o pracę.
Przy ustalaniu prawa do tego 
świadczenia zaliczeniu mogą 
podlegać okresy pracy pracow-
nika w danym zakładzie lub 
ogółem u wszystkich praco-
dawców. Kwestie te powinny 
jednak wynikać z przepisów 
odrębnych lub być szczegółowo 
uregulowane w przepisach za-
kładowych. 
W wielu wypadkach pomocni-
czo stosowane jest zarządze-
nie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych okre-
sów uprawniających do nagro-
dy jubileuszowej oraz zasad 
jej obliczania i wypłacania 
(Monitor Polski z 1989 r. nr 44, 
poz. 358 ze zm.). Dotyczy to 
sytuacji, gdy określone kwe-
stie związane z wypłatą nagro-

dy jubileuszowej nie zostały 
wyczerpująco uregulowane 
w przepisach odrębnych, zakła-
dowych lub w umowie o pracę. 
Zgodnie z § 7 ust. 1 zarządze-
nia, pracownik nabywa prawo 
do nagrody w zakładzie pracy 
zatrudniającym go w dniu upły-
wu okresu uprawniającego do 
nagrody bądź w dniu wejścia 
w życie przepisów wprowadza-
jących nagrody jubileuszowe. 
Jej wypłata powinna nastąpić 
niezwłocznie po nabyciu przez 
pracownika do niej prawa. 
Powyższe kwestie były przed-
miotem rozstrzygnięcia Sądu 
Najwyższego, który w wyroku 
z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. 
akt I PK 172/05 orzekł, iż: "Na 
podstawie § 7 ust. 1 zarządze-
nia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych okresów 
uprawniających do nagrody ju-
bileuszowej oraz zasad jej obli-
czania i wypłacania w sprawie 
ustalania okresów pracy i in-
nych okresów uprawniających 
do nagrody jubileuszowej oraz 
zasad jej obliczania i wypłaca-
nia nie można nabyć prawa do 
nagrody jubileuszowej w innym 
terminie niż w nim wskazany, 
to jest w innym dniu niż dzień, 

w którym upływa okres upraw-
niający do nagrody bądź dzień 
wejścia w życie przepisów 
wprowadzających te nagrody, 
co oznacza, że prawo do niej nie 
powstaje w terminie później-
szym".
W przypadku, gdy poprzednie 
okresy zatrudnienia zalicza się 
do stażu jubileuszowego, a po-
między nimi występowały prze-
rwy, wówczas niepełne miesiące 
pracy podlegają sumowaniu. Za 
jeden pełny miesiąc zatrudnie-
nia należy uznać łącznie 30 dni 
pracy. W konsekwencji, nawet 
niewielkie przerwy w zatrud-
nieniu spowodują odpowiednie 
wydłużenie łącznego okresu 
pracy uprawniającego do otrzy-
mania nagrody jubileuszowej. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

PRAWO DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym 
za osiągnięcie określonego stażu pracy. Nie jest ona jed-
nak świadczeniem wypłacanym obligatoryjnie we wszyst-
kich zakładach pracy.

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

Oszczędzanie wody i energii to świetna zabawa, projektowanie 
wcale nie jest nudne, a z pozornie bezużytecznych przedmiotów 
można stworzyć oryginalne zabawki lub dekoracje. Przekonają 
się o tym najmłodsi podczas bezpłatnych warsztatów, które na czas ferii zimo-
wych przygotowała IKEA Kraków.
Warsztaty „Ekologia to frajda” 
to propozycja IKEA Kraków na 
pierwszy tydzień ferii (18-22 
stycznia). Głównym tematem za-
jęć będzie oszczędzanie wody, 
prądu i surowców, z których ko-
rzystamy na co dzień w naszych 
domach, przedszkolu czy szko-
le. Podczas zajęć dzieci dowie-
dzą się też, co to jest upcykling, 
a w części warsztatowej ze zuży-
tych przedmiotów i plastikowych 
odpadów wykonają zabawki.
Drugi tydzień ferii w IKEA Kra-
ków (24-29 stycznia) upłynie pod 
znakiem ekologicznego projekto-
wania. Podczas warsztatów „Eko 
design” najmłodsi zapoznają się 
z produktami inspirowanymi na-
turą i przekonają, dlaczego tak 
ważne jest pochodzenie oraz spo-
sób pozyskiwania surowców do 
ich produkcji, takich jak drewno, 
papier czy bawełna. Na koniec, 
z drobną pomocą profesjonalnej 
projektantki wnętrz, wykonają 
własne designerskie produkty.

Harmonogram warsztatów
Warsztaty „Ekologia to frajda” 
odbędą się w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych, w dniach 18-22 
stycznia, w godz. 9:00 – 10:45.
Warsztaty „Eko design” odbędą 

się w drugim tygodniu ferii zimo-
wych, w dniach 25-29 stycznia, 
w godz. 9:00 – 10:45.
Wszystkie zajęcia są prowadzone 
w 15-osobowych grupach i skie-
rowane do dzieci w wieku od 6 
do 10 lat. Odbywają się w Czaro-
dziejskim Lesie Smalland, czyli 
bawialni dla najmłodszych znaj-
dującej się na parterze sklepu.
Udział w warsztatach jest bezpłat-
ny, jednak liczba miejsc jest ogra-
niczona. Dzieci można zapisywać 

poprzez formularz dostępny na 
stronie IKEA Kraków. Wyma-
gane jest podanie nr karty IKEA 
FAMILY opiekuna. Osoby, które 
nie są członkami IKEA FAMILY, 
mogą przystąpić do klubu przed 
zapisem. Rejestracja trwa kilka 
minut i jest bezpłatna.

Więcej informacji oraz zapisy:  
http://www.ikea.com/pl/pl/store/

krakow/dzieci

FERIE Z EKOLOGIĄ I DESIGNEM
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA DZIECI W IKEA KRAKÓW

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych 
sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA 
na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zado-
wolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto posiada przestronną restaurację 
na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną 
bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.	 Dom	o	pow.	105	m	kw.	w	Tenczynku,	gm.	Krzeszowice,	działka	10	a.	Z	przeznacze-

niem	do	remontu,	ale	można	zamieszkać.	Cena:	169	tys.	PLN.
2.	 Dom	w	Tenczynku.	100	m	kw.	plus	garaż.,	działka	7a.	Cena:	350	tys.	PLN.
3.	 Dom		w	Tenczynku		60	m	kw.,	działka	8	a	plus	ok.	2	a	udziału	w	drodze. 	

Cena:	285	tys.	PLN.	

4.	 Budowa	domu	w	Krzeszowicach,	126	m	kw.	plus	garaż,	na	działce	8	a.		
Cena	185	tys.	PLN.

5.	 Komfortowe	mieszkanie	dwupokojowe	o	pow.	55	m	kw.	w	Krzeszowicach.		
Cena:	290	tys.	PLN.	

6.	 Dom	w	Czułowie.,	150	m	kw.,		działka	15	arów.	Cena:		540	tys.	PLN.	

7.	 Dom	do	remontu	(można	zamieszkać),	w	Jerzmanowicach	pow.	80-90	m	kw.	plus	
budynek	gospodarczy,	działka	5	a.	Cena:	165	tys.	PLN.	

8.	 Dom	w	Kochanowie	-	438	m	kw	plus	garaż	dwustanowiskowy,	działka	44	a.	Pod	działal-
ność	agroturystyczną,	medyczną,	rehabilitacyjną,	jak	i	prywatnie.	Cena:	1,5	mln	PLN.	

9.	 Dom		w	Beskidzie	Niskim,	240	m	kw,		działka	20		a.	Pod		działalność		agroturytyczną		
jak		i	prywatnie.	Cena:	390	tys.	PLN.	
	

10.	 Komfortowe	mieszkanie	o	pow.	55	m	kw	w	Krzeszowicach.	Cena:	290	tys.	PLN	

11.	 Kamienica	w	centrum	Olkusza.	Na	dole	dwa	lokale	użytkowe,	na	górze	–	powierzch-
nia	mieszkalna.	Cena:	660	tys.	PLN.	

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12.	 Widokowa	działka	budowlano-rolna	o	pow.	63	a,	z	czego	17	a	to	działka	budowlana	

(M1U),	w	Żbiku,	m.	Krzeszowice.	Działka	o	kształcie	foremnego	prostokąta.		
Cena:	189	tys.	PLN.

13.	 Widokowa	działka	budowlana	34	a	(plus	udział	w	drodze)	w	Krzeszowicach.		
Cena:	204	tys.	PLN.

14.	 Działka	budowlana	26	a	w	Krzeszowicach.	Cena:	210	tys.	PLN.
15.	 Działka	budowlana	48	a	w	Krzeszowicach	48	a.	Cena:	230	tys.	PLN.
16.	 Dla	Dewelopera	i	nie	tylko.	Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	2,34	ha	w	centrum	

Krzeszowic.	Działka	ze	wszystkimi	mediami	włącznie	z	kanalizacją.	Bardzo	dobra	
lokalizacja	pod	różnego	rodzaju	inwestycje:	zabudowa	jednorodzinna,	lokal	
usługowo-handlowy	i	inne.	Jest	możliwość	zakupu	mniejszej	działki:	85	a,	81	a	lub	
67	a.	Cena:	3	mln	PLN.

17.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	67,4	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	945	tys.	PLN.
18.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	85,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,19	mln	PLN.
19.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	81,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,13	mln	PLN.	

20.	 Widokowa	działka	budowlana	10,6	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	106	tys.	PLN.
21.	 Widokowa	działka	budowlana	12	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	120	tys.	PLN.
22.	 Widokowa	działka	budowlana	11,2	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	97	tys.	PLN.
23.	 Widokowa	działka		budowlana	11,5	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	122	tys.	PLN.
24.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	85	tys.	PLN.
25.	 Widokowa	działka	budowlana	23,7	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	250	tys.	PLN.	

26.	 Działka	budowlana	8	a	w	Tenczynku.	Cena:	93	tys.	PLN.
27.	 Działka	budowlana	25	a	w	Tenczynku.	Dobra	cena:	169	tys.	PLN.	

28.	 Działka	budowlana	15,8	a	w	Sance	pod	zabudowę	jedno	lub	wielorodzinną.	W	
okolicy	działki	znajduje	się	las	(300m).	Cena:	169	tys.	PLN.	

29.	 Widokowa	działka	budowlana	ok.	17	a	w	Nowej	Górze.	Cena:	129	tys.	PLN.		
Jest	możliwość	zakupu	działki	ze	stodołą,	która	może	w	przyszłości	pełnić	rolę	
garażu	oraz	dodatkowymi	3	a	działki.	

30.	 Kilka	działek	rolnych	oraz	Zieleni	Nieurządzonej	w	Nawojowej	Górze	o	łącznej	pow.	
1,95	ha.	Numery	działek:	1491,	1494,	1496,	1503,	1520,	1525/2,	1525/4,	1527/2,	
1534,	1535,	1545,	1560.	Na	jednej	z	nich	znajduje	się	ponad	100	drzew	(brzoza,	
olsza),	wysokości	ok.	10	m.	Do	sprzedania	tylko	całość.	Cena:	110	tys.	PLN.	

31.	 Pięknie	położone	działki	budowlane	po	7	a	każda	plus	udział	w	drodze	w	Balicach.	
Działki	są	na	etapie	podziału	oraz	podłączania	mediów.		
Cena:	149	tys.	PLN	(podana	cena	dotyczy	jednej	działki).	

32.	 Działka	budowlana	10	a	w	Bolechowicach.	Cena:	199	tys.	PLN.	

33.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Szczyglicach	(jest	możliwość	wydzielenia	
mniejszej	działki).	Cena:	342	tys.	PLN.

34.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Zelkowie.	Cena:	193	tys.	PLN.
35.	 Działka	budowlana		10	a	w	Burowie,	3	km	od	Zabierzowie,	2	km	od	Balic.		

Cena:	215	tys.	PLN.
36.	 Działka	budowlana	17	a	w	Karniowicach.	Cena:	294	tys.	PLN.	

37.	 Działka	budowlana	20	a	w	Brzezince,	gm.	Zabierzów.	Cena:	185	tys.	PLN.	

38.	 Działka	budowlana	12	a	w	Więckowicach.	Cena:	264	tys.	PLN.
39.	 Działka	budowlana	8	a	w	Więckowicach.	Cena:	184	tys.	PLN.	

40.	 Działka	budowlana	20	a	w	Kobylanach/Więckowicach.	Cena:	292	tys.	PLN.
41.	 Działka	budowlana	7	a	w	Kobylanach.	Cena:	170	tys.	PLN.
42.	 Działka	budowlana	20	a	w	Kobylanach.	Cena:	420	tys.	PLN.
43.	 Działka	budowlana	28	a	w	Kobylanach.	Cena:	440	tys.	PLN.	

44.	 Widokowa	działka	budowlana	ok.	10	a	w	Pękowicach	(gm.	Zielonki).		
Nowa	cena:	120	tys.	PLN.	

45.	 Działka	budowlana	15	a	w	Białym	Kościele.	Cena:	160	tys.	PLN.	
Możliwość	dokupienia	sąsiednich	terenów	rolnych	1-2	Ha			
w	cenie	1	tys	PLN/ar.		

46.	 Działka	budowlana	11	a	w	Jeziorzanach.	Cena:	107	tys.	PLN.	

47.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Mnikowie.	Cena:	190	tys.	PLN.
48.	 Trzy	działki	budowlane,	po	10	a	każda,	położone	między	miejscowościami	Liszki	i	

Piekary.	Cena	każdej	z	działek:	130	tys.	PLN.	

49.	 Działka	budowlana	12	a		plus	8	a	rolnej	w	Kwaczale	(gm.	Alwernia).		
Cena:	100	tys.	PLN.	

50.	 Widokowa	działka	budowlana	23	a	w	Nieporazie	(gm.	Alwernia).	Cena:	88	tys.	PLN.	

51.	 Działka	rekreacyjna	35	a	ze	skałą,	Jerzmanowice.	Cena:	120	tys.	PLN.

52.	 Działka	rolna	widokowa	50-60	a	(do	uzgodnienia)	ze	skałą	lub	bez.	Położona	w	
pobliżu	Restauracji	Chochołowy	Dwór.	Cena:	105	tys.	PLN.	

53.	 Dwie	działki	rolne	w	Racławicach.	Jedna	działka	nr	28	i	pow.	62	a,	ma	szerokość	ok.	
16	m,	druga	nr	51/1	i	pow.	94	a	ma	szerokość	ponad	30	m.	Mniejsza	działka	jest	w	
pobliżu	pól	golfowych	w	Paczółtowicach.	Jest	możliwość	zakupu	każdej	działki	z	
osobna.	Cena:	1500	PLN/1	ar.	

54.	 Działka	rolna	2,48	ha	w	Białym	Kościele.	Możliwość	dokupienia	działki	przylegają-
cej	o	pow.	16	a	-	MNU1,	czyli	budowlano	-	usługowej.	Cena:	255	tys.	PLN.	

55.	 Działka	budowlana	10	a	w	Woli	Batorskiej.	Cena:	103	tys.	PLN.	

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

56.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	2,34	ha	w	centrum	Krzeszowic.	Jest	
możliwość	zakupu	mniejszej	działki:	85	a,	81	a	lub	67	a.	Cena:	3	mln	PLN.

57.	 Działka	usługowa-budowlana	o	pow.	67,4	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	945	tys.	PLN.
58.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	85,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,19	mln	PLN.
59.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	81,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,13	mln	PLN.	

60.	 Trzy	piękne,	widokowe	działki	usługowo	-	budowlane:	2	x	15	a	oraz	20	a	w	
Kochanowie,	gm.	Zabierzów	(M1U).	Media:	kanalizacja,	gaz,	woda	na	działce,	
prąd	na	działce	sąsiedniej.	Dojazd	do	działek	drogą	asfaltową,	gminną.	Miejsce	
bardzo	dobrze	powiązane	komunikacyjnie.	Cena:	240	tys.	PLN	(podana	cena	
dotyczy	działki	15	a).

61.	 Działki	usługowo	-	budowlane	po	7,5	a	każda	w	Kochanowie	gm.	Zabierzów	
(M1U).	Cena	pojedynczej	działki:	123	tys.	PLN.

62.	 Działka	usługowo	-	budowlana,	7,5	a.	w	Kochanowie	gm.	Zabierzów	(M1U).		
Cena:	158	tys.	PLN.	

63.	 Działka	59	a	w	Węgrzcach	Wielkich	ujęta	w	Planie	Zagospodarowania	Przestrzen-
nego	jako	„produkcja	i	usługi”.	Możliwość	postawienia	dużej	hali.	Szerokość	
działki	ok.	32	m.	Dojazd	dla	TIR	od	strony	Nowej	Huty.	Cena:	590	tys.	PLN.

64.	Działka	1,48		Ha,	użytkowanie	wieczyste,	przeznaczenie	–	przemysł.	Budynek	
magazynowo-usługowy	o	pow.	1710	m	kw.	Działka	znajduje	się	w	północno-
-wschodniej	części	Krakowa.

65.	 Działka	o	przeznaczeniu	przemysłowym	2,97	ha. 	Stacja	trafo	z	możliwością	
podpięcia.	Plan	zagospodarowania	przestrzennego	w	studium,	WZ	na	
istniejącą	halę,	oznaczone	jako:	UP/UC/P	–	tereny	o	przeważającej	funkcji	
usług	komercyjnych,	publicznych		i	przemysłu.	Działka	znajduje	się	w	
północno-wschodniej	części	Krakowa.	

66.	Działka	budowlano-usługowa	64	a	w	Zabierzowie.	Dojazd	dla	TIR.	Możliwość	
podziału	terenu	na	mniejsze	działki	oraz	prowadzenie	działalności	usługowej,	
magazynowej	itp.	Cena:	880	tys.	PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
67.	 Działka	komercyjna	17	a	w	Młoszowej	gm.	Trzebinia,	bezpośrednio	przy	drodze	

krajowej	nr	74	(Chrzanów	-	Kraków).	Na	działce	znajduje	się	nieduży	budynek,	
pełniący	rolę	biura,	pomieszczeń	socjalnych.	Cena:	2500	PLN/m-c.	

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
68.	 Komfortowe	mieszkanie	dwupokojowe	o	pow.	55	m	kw.	w	Krzeszowicach,	z	garażem	i	

miejscami	parkingowymi.	Cena:	900	PLN	plus	czynsz	300	PLN	(w	nim	śmieci,	woda)	plus	
gaz	i	prąd	w/g	zużycia/m-c.

69.	 Pokój	w	domu,	umeblowany.	Wspólna	łazienka	i	kuchnia	ze	starszą	Panią	-	sympatyczną	
osobą,	która	często	wyjeżdża.	Duża,	ogrodzona	działka,	garaż.	Możliwość	parkowania	
auta.	Nieopodal	stacja	PKP,	linia	Kraków	-	Chrzanów.	Cena:	600	PLN	z	mediami	i	
ogrzewaniem.

70.	 Dom	ok	80	m	kw.	w	Filipowicach.	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka,	można	również	korzystać	
z	tzw.	przyziemia	-	taka	sama	powierzchnia	(2	pokoje,	łazienka).		
Dom	z	lat	50/60	tych,	ogrzewanie	węglowe,	centralne.	Cena:	800	PLN/m-c.

71.	 Osobne	dwa	pokoje	z	mediami	i	ogrzewaniem	w	domu	w	Bolechowicach.		
Cena:	600	PLN/m-c	-	jednoosobowy,	800	PLN/m-c	dwuosobowy.

72.	 Górna	kondygnacja	-	poddasze	-	w	domu	wolnostojącym	po	generalnym	remoncie,	
ok.	100	m	kw.,	w	Pisarach,	ok.	4	km	od	Krzeszowic.	Bardzo	duży	salon	z	aneksem	
kuchennym,	łazienka,	osobne	wejście	-	klatka	schodowa.	Ogrzewanie	kominkowe	z	
płaszczem	wodnym	oraz	gazowe.	Łazienka	i	kuchnia	wyposażone.	Miejsca	parkingowe.	
Wolne	od	zaraz.	Kaucja	1000	PLN.	Cena:	1000	PLN/m-c	plus	media	według	zużycia.

73.	 Mieszkanie	w	Nawojowej	Górze	ok.	40	m	kw.	Opcjonalnie	do	wynajęcia	dodatkowo	
pomieszczenie	ok.	15	m	kw.	Cena	najmu:	500	PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
74.	 Mieszkanie	3-pokojowe	w	domu	na	noclegi	pracownicze	dla	10	osób.	Jest	możliwość	

wynajęcia	dla	3,4,5	osób	-	jednego	lub	dwóch	pokoi.	Dwie	kuchnie,	dwie	łazienki.	Bardzo	
dobre	warunki	dla	pracowników.	Blisko	drogi	głównej.	Cena	z	mediami	i	ogrzewaniem.	
Kompletne	wyposażenie,	z	pościelami,	wyposażeniem	kuchni	itp.		Cena	360	PLN	/	m-c	
(dotyczy	opłaty	za	1	osobę	na	miesiąc).

75.	 Dwa	osobne	mieszkania	w	domu	dla	max	10	pracowników	w	Wielkiej	Wsi.		
Cena:	600	PLN/1	osobę/m-c.

76.	 Dom	dla	pracowników	w	Kryspinowie,	200	m	kw.,	5	pokoi.	Cena	2000	PLN/m-c.
77.	 Dom	dla	6	-	8	pracowników	(max	12	osób)	w	Ściejowicach.	Kaucja	w	wysokości	

jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	2000	PLN/m-c.
78.	 Pokój	3-osobowy	dla	pracowników	w	Krzeszowicach	wspólne	2	łazienki,	2	kuchnie.	Cena	

z	mediami,	pościelami:	1,1	tys.	PLN/m-c.
79.	 Pokoje	dla	15	osób	w	Krzesowicach	z	mediami.	Cena	do	uzgodnienia.	

	
LOKALE DO WYNAJĘCIA

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

81.	 Lokal	w	Nawojowej	Górze	ok.	40	m	kw.	Opcjonalnie	do	wynajęcia	dodatkowo	
pomieszczenie	ok.	15	m	kw.	Cena:	500	PLN/m-c.	

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

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:
1. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do 
kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.

2. Domu lub części domu w gm. Liszki, do wynajęcia na 
min. rok.

3.  Taniego domu do remontu poza Krakowem.

4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia 
dla pracowników.

5. Mieszkania do remontu w Krakowie.
6. Domu do wynajęcia dla rodziny. 
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.    

8.  Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego 
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .
tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA

Dla pracowników pokoje: 6-osobo-
wy, 3-osobowy, 4-osobowy w 

Krzeszowicach 
Ilość osób max. 16. Cena z mediami, ogrzewa-
niem w okresie zimowym. Bardzo dobre warunki: 
dwie kuchnia, dwie łazienki, zmieniana pościel, 
wyposażenie kuchni, grill do dyspozycji. 

Cena: 2160 PLN/m-c 
(dotyczy opłaty za 6 osób za miesiąc).

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

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 
55 m kw. w Krzeszowicach.
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
balkonem, przedpokój. Plus garaż oraz miejsca 
parkingowe. 
Cena: 900 PLN plus czynsz 300 PLN 

(w nim śmieci, woda) plus gaz i prąd w/g zużycia/m-c.

DO WYNAJĘCIA

Dom ok. 80 m kw. w Filipowicach 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również 
korzystać z tzw. przyziemia - taka sama po-
wierzchnia (2 pokoje, łazienka). Dom z lat 50/60-
tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Działka 
położona w spokojnym miejscu, ogrodzona. W 
kuchni piec gazowy oraz stary piec na węgiel, 
drewno - sprawny. 

Cena: 800 PLN. 

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA

Górna kondygnacja-poddasze  
w domu wolnostojącym w Pisarach 

4 km od Krzeszowic. Ok. 100 m kw, po generalnym 
remoncie, Bardzo duży salon z aneksem kuchennym, 
łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrze-
wanie kominkowe  z płaszczem wodnym oraz gazowe. 
Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe. 
Wolne od zaraz. 

Cena: 1000 PLN/m-c  
plus media w/g zużycia. Kaucja: 1000 PLN. 

Pokój w domu w Woli Filipowskiej 
Umeblowany, wspólna łazienka i kuchnia ze starszą 
Panią - sympatyczną osobą, która często wyjeż-
dża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość 
parkowania auta. Miejsce zaciszne, choć bardzo 
dobrze skomunikowane, nieopodal stacja PKP, 
linia Kraków - Chrzanów. W cenie zawarte są media 
oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. 

Cena: 600 PLN.   

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„BELLA I SEBASTIAN 2” 2D	[DUBBING	PL]

• 14.01 godz. 15.30 •
reż.: Ch. Duguay; czas: 98 min.; gat.: przygodowy  prod. Francja, 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)

„SŁABA PŁEĆ?”
• 14.01 godz. 17.45, 20.00 • 15-17.01 godz. 18.00 • 18-21.01 godz. 17.00 •

reżyseria: K. Lang; czas: 99 min.; gat.: komedia romantyczna; 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)

„NIENAWISTNA ÓSEMKA” PREMIERA
• 15-17.01 godz. 14.30, 20.10 • 18-21.01 godz. 19.30 • 22-28.01 godz. 20.00 •

reżyseri.a: Q. Tarantino; czas trwania: 182 min.; gatunek: western prod. USA, 15 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)

***

KINO FERIE 2016:

„SAWA. MAŁY WIELKI BOHATER” 2D	[DUBBING	PL]
• 18-19.01 godz. 11.15 • 20.01 godz. 9.00, 15.00 • 21.01 godz. 15.00 •

reż.: M. Fadeev; czas trwania: 95 min.; gatunek: animacja; prod. Rosja, b/o
Cena biletu: 7 zł

„RABUSIE FISTASZKÓW” 3D	[DUBBING	PL]
• 18-19.01 godz. 9.00, 15.00 • 20.01 godz. 11.15 • 21.01 godz. 11.30 •

reż.: R. Venokur; czas: 85 min.; gat.: animacja/familijny/komedia prod. USA, b/o
Cena biletu: 7 zł

„PIOTRUŚ.WYPRAWA DO NIBYLANDII” 2D	[DUBBING	PL]
• 21.01 godz. 9.00 •

reż.: K. Juusonen, J. Lerdam; czas: 111 min.; gatunek: fantasy/przygodowy; prod. USA, b/o
Cena biletu: 4 zł

***

„BELLA I SEBASTIAN” 2D	[DUBBING	PL]
• 08-09.01 godz. 15.30 • 10.01 godz. 9.30  • 11-14.01 godz. 15.30 •

reż.: Ch. Duguay; czas: 98 min.; gatunek: przygodowy  prod. Francja, 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)

„SŁABA PŁEĆ?”
• 08-09.01 godz. 17.45, 20.00 • 10.11 kino popołudniu nieczynne (Finał WOŚP) •

• 11-14.01 godz. 17.45, 20.00 • 15-17.01 godz. 18.00 • 18-21.01 godz. 17.00 •
reżyseria: K. Lang; czas: 99 min. gatunek: komedia romantyczna 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)

„NIENAWISTNA ÓSEMKA”	PREMIERA
• 15-17.01 godz. 14.30, 20.10 • 18-21.01 godz. 19.30 • 22-28.01 godz. 20.00 •

reż.: Q. Tarantino; czas: 182 min.; gatunek: western prod. USA, 15 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)

„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA” PREMIERA	2D	[DUBBING	PL]
• 22.01-03.02 godz. 14.00, 16.00, 18.00 • 04.02 godz. 16.00, 18.00 •

reż.: W. Becker;  czas: 86 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. 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)

TRZEBINIA

ZABIERZÓWKRZESZOWICE

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
FERIE W KINIE: „SKUBANI”	–	3D/2D	DUBBING	PL

• 19.01 - 2D 10:00, 3D 15:00 • 20.01- 2D 10:00  • 21.01 - 2D 10:00, 3D 15:00 • 
• 22.01- 2D 12:00 • 23.01 - 3D 15:00 •

czas trwania: 90min, animacja USA (6zł - 2D, 7zł - 3D)

FERIE W KINIE: „W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI”	–	3D/2D	DUBBING	PL
• 19.01 - 3D 12:00 • 20.01- 3D 10:00, 2D 15:00 • 21.01 - 3D 12:00 • 

• 22.01- 3D 10:00, 2D 15:00 • 24.01 - 2D 15:00 •
czas trwania: 100 min, animacja USA (7zł - 2D, 8 zł - 3D)

FERIE W KINIE: „ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA WSZYSTKICH”	–	2D	DUBBING	PL
• 26.01 - 10:00,  15:00 • 27.01 - 12:00 • 28.01 - 10:00,  15:00 •

czas trwania: 90min, animacja, Belgia (6zł - 2D)

FERIE W KINIE: „SAWA. MAŁY, WIELKI BOHATER”	–	2D	DUBBING	PL
• 26.01 - 12:00 • 27.01 - 10:00,  15:00 • 28.01 - 12:00 •

czas trwania: 90 min, animacja, Rosja (6zł - 2D)

„BELLA I SEBASTIAN 2” –	2D	DUBBING	PL
• 14.01 - 18:00 •

czas trwania: 90min, familijny, Francja (14 zł - całe, 12 zł - ulgowy)

„SŁABA PŁEĆ?”	–	2D 
• 14.01 - 20:00 • 15.01 - 18:00,  20:00 • 16.01, 20.01 - 19:30 • 

• 17.01 - 15:00, 19:30 • 19.01, 21.01 - 17:00 •
czas trwania: 90min, komedia, Polska (14zł - całe, 12zł - ulgowy)

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!         http://kino.tck.trzebinia.pl/

ZABAWA TANECZNA POŁĄCZONA Z KARAOKE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 stycznia o godz. 18.00 do Starej 
Kotłowni na zabawę taneczną połączoną z karaoke „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53)

KONCERT WIEDEŃSKI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 27 lutego 2016 o godzinie 18:00 (sala 
teatralna MOKSiR) na Koncert Wiedeński. Bilety w cenie 60 zł.dostępne:
Informacja MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53) oraz online: www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl  
oraz w sieciach: Empik, Media Markt i Media Expert.

Zapraszamy na spotkanie 
KLUBU FILMOWEGO  
przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach.
Piętnaste spotkanie KLUBU FILMOWEGO  
odbędzie się 21 stycznia 2015 r., godz. 18.00
Zapraszamy na projekcję filmu „W CIEMNOŚCI”
Czas seansu: 2 godz., 25 min.
Film wyświetlany będzie z laptopa za pomocą projektora.
WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ
Biblioteka  objęta  jest  parasolem  licencyjnym  MPLC

Zapraszamy na FERIE W BIBLIOTECE - w środy i piątki !!!
• 20 stycznia - zajęcia plastyczne dla dzieci  

- laurka dla Babci i Dziadka
• 22 stycznia - projekcja filmu „MINIONKI”
• 27 stycznia - gry i zabawy planszowe,  

puzzle i łamigłówki
• 29 stycznia - projekcja filmu „STRAŻNICY MARZEŃ”
Więcej informacji w bibliotece i pod numerem 12 282 15 13.
Zapraszamy 

  
przy MGBP Krzeszowice 

 

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe  

w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 1800 

 

Piętnaste spotkanie KLUBU FILMOWEGO 

 
Zapraszamy na projekcję filmu  

 

      

 
 

 
 
 
 

 

Gry i zabawy planszowe, puzzle, łamigłówki 

 

 

 

 

 

  

  

                            

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 
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"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,	Kry-
spinów,	Liszki,	Mników,	Morawica,	Piekary,	Rączna,	Ściejowice	(Gmina	Liszki),	Bębło,	Będkowice,	Biały	Kościół,	Czajowice,	Giebułtów,	Modlnica,	Modlniczka,	Prądnik	Korzkiewski,	Szyce,	Tomaszowice,	
Wielka	Wieś,	Wierzchowie	(Gmina	Wielka	Wieś),	Aleksandrowice,	Balice,	Bolechowice,	Brzezie,	Brzezinka,	Brzoskwinia,	Burów,	Karniowice,	Kleszczów,	Kobylany,	Kochanów,	Młynka,	Niegoszowice,	
Nielepice,	Pisary,	Radwanowice,	Rudawa,	Rząska,	Szczyglice,	Ujazd,	Więckowice,	Zabierzów,	Zelków	(Gmina	Zabierzów)	-	w	instytucjach	użyteczności	publicznej,	firmach	oraz	sklepach.
"Gwarek	Małopolski"	współpracuje	z "Gwarkiem	Olkuskim",	bezpłatnym	dwutygodnikiem	informacyjno-reklamowym,	kolportowanym	w	Powiecie	Olkuskim	na	obszarze	miast	i	gmin:	Bukowno,	Bolesław,	
Klucze,	Olkusz,	Trzyciąż	i	Wolbrom.
Redakcja	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	treść	zamieszczanych	ogłoszeń.	Redakcja	nie	zawsze	zgadza	się	z poglądami	wyrażanymi	na	łamach	"Gwarka	Małopolskiego".	Redakcja	odmówi	opublikowania	
ogłoszeń	lub	reklam	sprzecznych	z prawem	lub	zasadami	współżycia	społecznego	(dobrymi	obyczajami).		Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	odmówienia	zamieszczenia	ogłoszenia	lub	reklamy,	jeżeli	
ich	treść	lub	forma	są	sprzeczne	z linią	programową	lub	charakterem	tytułu.	Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	skracania	tekstów	oraz	zmian	ich	tytułów.	Opracowanie	graficzne	ogłoszeń	jest	własnością	
Wydawcy	i nie	może	być	powielane	oraz	wykorzystywane	w całości	lub	w części	bez	jego	zgody.

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

Zapraszamy do nowego
 Gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii FizjoMedica 

mieszczącego się w Rudawie przy ulicy 
Antoniny Domańskiej 24

(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze. 

Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH  
FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
Potrzebne:
•	koce, legowiska, poduszki • 
•	karma • obroże, smycze • żwirek •
Dary	dla	zwierzaków	można	przekazać		
w	Przychodni Weterynaryjnej „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.

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

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje 
kochającego, troskliwego domu dla Mai, 
suczki uratowanej z z gehenny w schroni-
sku w Radysach. Maja ma ok. 3 lata i jest 
urodzoną optymistką. Cieszy ja wszystko, 
a szczególnie kontakt z człowiekiem. Lubi 
też towarzystwo innych psów, z którymi 
się zgadza bez większych problemów. Maja 
jest niewielkim psem na krótkich łapkach, 
waży ok. 15 kilogramów. To radosne i pełne 
ufności stworzenie, które marzy tylko o 
swoim człowieku, którego mogłaby kochać 
z wielkim oddaniem.
Maja jest odpchlona, odrobaczona, zaszcze-
piona, wysterylizowana i zaczipowana. 
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174

Alma... Są psy, przy których człowiek staje się 
lepszym... Jakim można być, kiedy patrzą na 
ciebie oczy przepełnione taką miłością i poko-
rą jak właśnie oczy Almy... Po tym wszystkim 
co przeszła przez 7 lat przykuta łańcuchem 
do rozwalającej się budy, upokarzana, zno-
sząca cierpliwie rękoczyny swojego ‚’pana’’, 
nadal ufa... W dniu odbioru interwencyjnego 
obrzucona w pijackim amoku ‚’pana’’ spo-
rej wielkości kamieniami, nadal ufa ludziom 
bezgranicznie... To niebywałe skąd w niej tyle 
uległości i uczucia do człowieka, a tak została 
przecież skrzywdzona... Nie ma w niej strachu, 
tylko spokój i opanowanie. Lgnie do ludzi, ale 
bez natarczywości, jakby delikatnie prosiła o 
dotyk i spojrzenie. Alma jest sporym psem ok. 
40 kg, ale cichym i wręcz niewidzialnym. Zale-
ży nam bardzo, by szybko znaleźć jej dobry 
dom, aby mogła zacząć nadrabiać stracony 
czas w poczuciu miłości i bezpieczeństwa.
Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszcze-
piona na choroby zakaźne i wściekliznę, 
wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem 
adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174

Pepsi to około 4 letnia, około15 kg suczka. 
Urodzona modelka! Mówisz i masz... Profil 
lewy, profil prawy, en face. Kocha pozować i 
być w centrum uwagi. Cały czas gotowa do 
zabawy, czułości... Dotkniesz, powiesz choć 
słowo, a wyleje się na ciebie morze miłości. 
Takiej pogody ducha nic nie jest w stanie 
złamać, nawet 3 lata pobytu w Radysach. 
Zakochana w ludziach na zabój, niezmor-
dowana w całusach i przytulankach, tak 
jakby cały czas chciała nadrobić te zaległe 
i stracone lata. Nie pozwólmy Pepsi tracić 
dłużej czasu! Szukajmy kochającego domu 
już na zawsze!...
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej. Suczka przebywa pod opieka 
Fundacji Człowiek Dla Zwierząt. Jest odro-
baczona, zaszczepiona, wysterylizowana i 
zaczipowana.

Kontakt: 534 884 174

MAJA ALMA PEPSI

Zapraszamy na XI Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś  
w narciarstwie alpejskim

20 lutego 2016 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się  
XI Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś  

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież  
oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub związane z gminą Wielka Wieś.

Zgłoszenia imienne (z podaniem rocznika/klasy, nr pesel oraz adresu zamieszkania i nr telefonu)  
przyjmowane będą  mailowo na adres: spbeka@poczta.fm lub telefonicznie: 12 419-10-16  

od 1 lutego 2016 r.  do 15 lutego 2016 r.

Serdecznie zapraszamy!



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

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


