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Wszystko Wszystko Wszystko 
dla zwierzątdla zwierzątdla zwierząt

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

tel.: 12 282 69 45,  603 061 916

Sklep weterynaryjno-zoologicznySklep weterynaryjno-zoologicznySklep weterynaryjno-zoologiczny
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POMOC ŁATWA JAK WYMIANA ŻARÓWKI
II edycja kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”

Żarówki, które dają światło nie tylko w naszym domu

W obozach dla uchodźców na całym świecie żyje kilkadziesiąt 
milionów osób. Brak światła po zmroku utrudnia im wykonywa-
nie podstawowych czynności i potęguje poczucie zagrożenia. 
Możemy to zmienić, włączając się w globalną kampanię IKEA 
„Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. Z każdej sprzedanej 
żarówki LED, w okresie od 1 lutego do 28 marca, IKEA Foundation 
przekaże 1 euro na zakup oświetlenia do obozów.

Więcej na str. 2 

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

• NAGROBKI
• GROBOWCE
   GRANITOWE
   - szeroki asortyment
     wzorów i rodzajów
     kamienia
   - dopisy liter
   - fotografie nagrobne
• PARAPETY, SCHODY
• BLATY KUCHENNE

KAMIENIARSTWO
„FRANKOWSCY”

TEL.  508-215-417
606-995-142

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248
(przy drodze Cholerzyn - Mników)

FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

www.frankowscy.pl

Pedagog z 8-letnim doświadczeniem 
w szkole podstawowej i gimnazjum,

terapeuta, socjoterapeuta oraz coach

SZUKA PRACY
Kontakt: 505 500 633

PRZYJMĘ młodą osobę na STAŻ
do SKLEPU SPOŻYWCZEGO w Tenczynku

(wymagana książeczka 
z aktualnymi badaniami)

Kontakt: 
691 344 880, 516 083 354

DO WYNAJĘCIA MUROWANA HALA 
ok. 500 m. kw., 5 km od Krzeszowic. 

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

Istnieje możliwość wytyczenia pomieszczeń socjalnych. Wyna-
jem długoterminowy. 

CENA 4,5 PLN netto/m-c.
Kontakt: 796 351 499

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA  
DZIAŁKA O PRZEZNACZENIU  

PRZEMYSŁOWYM o pow. 2,97 ha. 
Teren ogrodzony. Uzbrojenie terenu - linie: elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefo-
niczna. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość 
podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania prze-
strzennego 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. 

CENA: 6,5 mln PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA o pow. 53 a 

w gm. Kocmyrzów-Luborzyca 
Działka położona jest przy drodze powiatowej oraz drodze 
gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka 
otoczona jest działkami rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, 
dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od 
Krakowa: 10 km. 

CENA 430 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA
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W tym roku Ratuj Tenczyn znów przeprowadza zbiórkę 1 %  podatku. Po raz kolejny 
gorąco apelujemy o wzięcie udziału w tej formie pomocy stowarzyszeniu. Wpływy 
z 1 % podatków są jednym z głównych źródeł finansowania naszej działalności, 
dzięki nim w 2014 r. udało się  zrealizować kilka bardzo ciekawych projektów. 
Kampania prowadzona przez Ratuj Tenczyn powoduje, że zamek powoli ożywa, 
staje się czynnikiem integrującym lokalną społeczność, przypomina o wspaniałej 
historii naszej ziemi. Dzięki temu z kolei Tenczyn może liczyć na kolejne dotacje 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które widzi szanse na to że 
w przyszłości obiekt będzie spełniał rolę kulturotwórczą. Tylko w takim przypadku 
bowiem nakłady na zabezpieczenie zabytku są uzasadnione.
Prosimy o wsparcie  szlachetnej inicjatywy ratowania Tenczyna i przekazanie 
nam części Waszego podatku. Dzięki Wam będziemy jeszcze bardziej skuteczni.

W kontekście tych wydarzeń, 
chciałam Państwu polecić 
wystawę, która jest dostępna 
od 7.01.2015r. w Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego 
w Krakowie. Nosi ona tytuł 
„Różnimy się w wierze”. Eks-
pozycja przedstawia dowody 
koegzystencji wieloreligijnej 
na ziemiach Rzeczypospoli-
tej w starodrukach ze zbio-
rów Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Na wystawie 
prezentowane są unikatowe 
druki religijne oraz dawne 
mapy ziem Rzeczypospolitej. 
Wystawa rozmieszczona zo-
stała w dwóch salach. W Sali 
Bibliotecznej zwiedzający 
mogą zapoznać się z 58 dru-
kami z okresu od XV do 
XVIII wieku. To teksty litur-
giczne, traktaty teologiczne, 

polemiki religijne, zbiory ka-
zań i pieśni kościelnych oraz 
katechizmy i modlitewniki 
różnych wyznań: katolickie, 
protestanckie, prawosław-
ne i unickie. Nie zabrakło tu 
spuścizny religijnej judaizmu 
oraz – w mniejszym zakresie 
– islamu. Do najcenniejszych 
zabytków należy Biblia pro-
testancka w języku polskim, 
zwana Biblią Radziwiłłowską 
lub  brzeską, wydrukowana 
w Brześciu Litewskim w 1563 
roku. Na uwagę zasługuje tak-
że "Katechizm" Walentego 
Kuczborskiego z roku 1568. 
W Gabinecie Kartograficznym 
można zobaczyć 23 przykłady 
przepięknych dawnych map 
i atlasów (XVI-XX w.). 
Wystawa ta, choć wartościo-
wa, nie jest może tak atrak-

cyjna jak np. 
wystawa malarstwa Boznań-
skiej. Zainteresuje głównie 
miłośników historii i dawnych 
dokumentów. Piszę o niej jed-
nak ze względu na tematykę. 
Warto może przekonać się, 
jak dwieście, trzysta lat temu 
Polska była bogata kulturowo 
i wyznaniowo. To fascynują-
ce, że przedtem tak odmienne 
religie jak judaizm, chrześci-
jaństwo i islam mogły współ-
istnieć obok siebie. Dziś rady-
kalne odłamy pałają do siebie 
nienawiścią i przelewają krew. 
Może należy pochylić się nad 
historią i chwilę zastanowić - 
dokąd zmierzamy?

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WOKÓŁ WYSTAWY „RÓŻNIMY SIĘ W WIERZE”
 Ostatnio pisałam o granicach w sztuce i o tym, że artysta 
stąpa po kruchym lodzie poruszając trudne tematy. Akt 
terroru, który miał niedawno miejsce we Francji, pokazuje 
jak wielką siłę ma słowo i obraz.

Według danych UNHCR (Biuro 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodź-
ców) w ubiegłym roku liczba 
uchodźców, osób ubiegających się 
o status uchodźcy oraz przesiedlo-
nych wewnętrznie przekroczyła 
50 milionów, to najwięcej od cza-
sów II wojny światowej, a takich 
ludzi będzie przybywać ze wzglę-
du na eskalację konfliktów zbroj-
nych przede wszystkim w Afryce 
i na Bliskim Wschodzie. Obecnie 
w obozach będących pod opieką 
UNCHR na całym świecie żyje 
blisko 13 milionów osób, z czego 
połowę stanowią dzieci. Osoby 
te straciły dorobek swojego życia 
i niejednokrotnie musiały szukać 
schronienia poza granicami kra-
ju, w obozach, w których panują 
bardzo trudne warunki, brakuje 
światła i prądu.
- Nam może wydawać się to 
dziwne, ale brak światła to real-
ny problem, który dotyka milio-
ny ludzi. W obozach dla uchodź-
ców na całym świecie życie po 
zmroku zamiera – mówi Anna 
Gadowska Koordynator ds. Zrów-
noważonego Rozwoju w IKEA 
Kraków. – Dzięki kampanii „Ja-
śniejsza przyszłość dla uchodź-
ców” wspólnie możemy sprawić, 
że życie uchodźców stanie się 
bezpieczniejsze. Nasze żarówki 
mają szansę „świecić podwój-
nie” – dodaje Anna Gadowska.

II edycja kampanii
W ramach akcji „Jaśniejsza przy-
szłość dla uchodźców” IKEA 
Foundation przekazuje 1 euro na 
rzecz UNHCR od każdej sprzeda-

nej żarówki LED-owej IKEA. Te-
goroczna, druga edycja kampanii 
potrwa od 1 lutego do 28 marca. 
Zebrane środki zostaną wykorzy-
stane głównie na zakup oświe-
tlenia do obozów dla uchodźców 
na całym świecie, które znacznie 
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa oraz warunków życia 
przebywających tam osób. Fundu-
sze zostaną również przekazane na 
tworzenie i wdrażanie rozwiązań 
wykorzystujących energię ze źró-
deł odnawialnych, a także rozwój 
edukacji w tych obozach.
Kampania „Jaśniejsza przyszłość 
dla uchodźców” została zorgani-
zowana po raz pierwszy w 2014 
roku. Polacy bardzo aktywnie za-
angażowali się w akcję – polskie 
sklepy IKEA zebrały ponad 121 
tysięcy euro. Globalnie udało 
się zgromadzić i przekazać 7,7 
miliona euro. Dzięki współpra-
cy IKEA Foundation z UNHCR 
fundusze zostały przeznaczone 
m.in. na pomoc ponad 11 tysiącom 
uchodźców z Syrii, która obej-
mowała dostarczenie do obozów 
lamp oraz ulicznych świateł solar-
nych.

Filmy na temat kampanii: 
www.youtube.com/ 

watch?v=Gd_jP9ZaxeQ 
www.youtube.com/ 

watch?v=z59yAQGz3aY
Więcej informacji  

o działaniach z zakresu  
zrównoważonego rozwoju  

podejmowanych przez IKEA: 
www.IKEA.pl/przyszlosc

POMOC ŁATWA JAK WYMIANA ŻARÓWKI CD

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. 
Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. produktów, 64 inspirujące wnętrza. Ponadto 
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu, 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).

O IKEA Foundation. Celem IKEA Foundation jest zwiększanie szans dzieci i młodzieży 
poprzez finansowanie wszechstronnych, długofalowych programów, które umożliwiają 
wprowadzanie znaczących, trwałych zmian i dają dzieciom możliwość decydowania 
o własnej przyszłości. Współpracujemy z silnymi partnerami strategicznymi, stosując 
innowacyjne rozwiązania, by osiągać znaczące rezultaty w czterech podstawowych 
obszarach życia dzieci: miejsce, które jest domem; zdrowy start w dorosłe życie; edukacja 
na wysokim poziomie; godziwe dochody rodziny. Z finansowanych obecnie programów 
korzysta około 100 milionów dzieci. Więcej na: www.ikeafoundation.org, www.facebook.
com/IKEAFoundation oraz blog.ikeafoundation.org.

O UNHCR. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, 
nazywane również Agendą ONZ ds. Uchodźców, zostało powołane 14 grudnia 1950 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym zadaniem UNHCR jest prowadzenie i koordynowanie 
międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywanie ich 
problemów na całym świecie. Jego głównym celem jest obrona praw oraz dbanie o dobro 
uchodźców. Stara się zagwarantować, aby każdy mógł skorzystać z prawa do azylu i bez-
piecznego schronienia w innym państwie członkowskim, z możliwością dobrowolnego 
powrotu do domu, prawa do miejscowej integracji czy przeniesienia się do innego kraju. 
Mandatem UNHCR objęci są również bezpaństwowcy. W ciągu ponad 60 lat swojego 
istnienia UNHCR pomógł dziesiątkom milionów ludzi rozpocząć życie na nowo. Więcej 
informacji na: www.unhcr.pl, www.facebook.com/UNHCR oraz www.twitter.com/refugees.

Pomóż wyleczyć 
serduszko Hani!

Hania urodzi się z poważną wadą serca. Będzie 
musiała przejść skomplikowane  leczenie operacyjne, 
które zapewni jej możliwość życia i rozwoju. Koszt 
pierwszego etapu leczenia za granicą to 36 500 EUR. 

Prosimy o pomoc w zgromadzeniu funduszy na 
operację.

Hani można przekazać 1% podatku dochodowego 
podając w deklaracji podatkowej nr. KRS fundacji 

Cor Infantis:

 0000290273, 
w rubryce dotyczącej informacji 

 uzupełniających jako  
cel szczegółowy 1% wpisać

 HANIA MARZEC
Dziękujemy ! – Rodzice Hani

www.corinfantis.org/podopieczni/

W ostatnim numerze „Gwarka” zadziałał drukarski chochlik i w artykule  
„Tenczynek - 700 lat historii”, dotyczącym promocji książki o tym tytule autorstwa 

Anny Łukasik oraz książki „Oni żyli wśród nas...” Doroty Strojnowskiej, pojawił się błąd 
- patronką tenczyńskiego kościoła jest św. Katarzyna, a nie św. Anna.

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową tenczyńskiej parafii: www.parafiatenczy-
nek.pl, gdzie można znaleźć wiele historycznych ciekawostek na temat kościoła i 

okolicy oraz informacje o bieżących wydarzeniach z życia parafii.

Za błąd w tekście - przepraszamy.

Ilustracja z okładki książki „Tenczynek - 700 lat historii”  
przedstawiająca kościół św. Katarzyny w Tenczynku
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Bo liczy się każdy uśmiech ...
Majka ma 6 lat i rurkę tracheotomijną, dzięki której oddycha. Jest 
nieuleczalnie chora tak, jak 36 podopiecznych hospicjum „Alma 
Spei”. Potrzebuje opieki lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. 
Uwielbia bawić się z wolontariuszami i pozować do zdjęć. Cieszy 
się z każdej urodzinowej imprezy i wizyty hospicyjnego Mikołaja. 

Uśmiech Majki i każdego chorego malucha jest dla nas bezcenny.

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

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

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 ARCHITEKT
tel. 505-211-347

Wyżej wymienione przepisy 
prawne dotyczą umów zawie-
ranych od  25 grudnia 2014 r., a  
do umów zawartych przed tym 
dniem zastosowanie mają do-
tychczasowe  przepisy prawne.
Ustawa o prawach konsumenta 
wdraża do polskiego porządku 
przepisy Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
praw konsumentów, które będą 
obowiązywać we wszystkich kra-
jach UE.
Najważniejsze zmiany : 
• Konsument będzie mógł do-

chodzić swoich praw wy-
bierając między: wymianą, 
naprawą, obniżeniem ceny 
i  – gdy wada jest istotna - od-
stąpieniem od umowy, czyli 
zwrotem pieniędzy. Jeżeli 

przedsiębiorca nie zgodzi się 
z tym wyborem, będzie mógł 
zaproponować inne rozwiąza-
nie. Jednak, gdy rzecz ponow-
nie się zepsuje lub sprzedawca 
nie wywiąże się ze swoich 
obowiązków i nie usunie wady, 
klient będzie miał prawo żądać 
obniżenia ceny lub zwrotu pie-
niędzy i jego roszczenie musi 
być spełnione. 

• Wydłużenie czasu na odstą-
pienie  od umowy zawartej na 
odległość (tj. przez Internet, 
telefon ) oraz poza lokalem 
przedsiębiorstwa ( na prezen-
tacji) z 10 do 14 dni. 

• W  sytuacji rezygnacji z za-
kupów - to konsument ponie-
sie koszty odesłania towaru, 
a sprzedawca zwróci oprócz 

ceny produktu również koszt 
jego wysłania, ale tylko naj-
tańszy przez siebie oferowany. 

• Zapłata za zmniejszenie war-
tości towaru. Konsument ma 
prawo obejrzeć dostarczony 
towar w taki sposób, w jaki 
mógłby to zrobić w sklepie 
stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie 
spełnia jego wymagań, nie 
może używać. Gdy tak się sta-
nie, przedsiębiorca ma prawo 
obciążyć konsumenta  dodat-
kowymi kosztami w związku 
ze zmniejszeniem wartości 
towaru.

• Dodatkowe koszty są zaka-
zane. Za skorzystanie z okre-
ślonej formy płatności przed-
siębiorcy nie wolno żądać od 
konsumenta opłaty przewyż-

szającej koszty poniesione 
przez sprzedawcę z tego tytu-
łu. Dodatkowa opłata – np. za 
płatność kartą – nie może być 
wyższa od prowizji, którą uiści 
w związku z tym sprzedawca.

• Jasne terminy zwrotu kosztów 
zakupu. Jeśli konsument zrezy-
gnował z e-zakupów i wysłał 
oświadczenie, to sprzedawca 
będzie miał prawo wstrzymać 
się ze zwrotem pieniędzy za 
rzecz oraz kosztów jej wysyłki 
do czasu otrzymania od konsu-
menta towaru lub potwierdze-
nia jego nadania. 

 v Jolanta Banyś
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olkuszu

NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Opis 
nowego stanu prawnego obowiązującego konsumentów i przedsiębiorców od 25 grud-
nia 2014 r. znajdziemy na specjalnej stronie internetowej opracowanej przez UOKiK  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

WYNAJMĘ LOKAL 
USŁUGOWO-HANDLOWY

KRZESZOWICE 75 m2

TEL. 503 010 703

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku z Oddziałami w Zalasiu 
serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat na wspaniałą zabawę i poznawanie świata.

Rekrutacja odbywać się będzie w przedszkolu w dniach 
od poniedziałku 2 marca do 16 marca 2015 r.  w godz. od 7°° do 16°°

Wnioski można już pobierać  i po wypełnieniu należy złożyć osobiście w w/w terminie  
w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola. W Zalasiu bezpośrednio u nauczycieli. 

Mamy bogatą ofertę edukacyjną.
OFERUJEMY:   

Edukację przedszkolną  opartą na najnowszych programach i najnowszych  
metodach pracy dydaktyczno-wychowawczej 

Zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone  
przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską  

ZAJĘCIA DODATKOWE w ramach zajęć, płatne przez Gminę Krzeszowice dla wszystkich dzieci: 
-  JĘZYK ANGIELSKI  

-  RYTMIKĘ Z UMUZYKALNIENIEM PRZY ŻYWYM INSTRUMENCIE 
oraz po godzinach zadeklarowanych przez rodziców prowadzone  

przez wykwalifikowanych specjalistów w tym:   
ROBOTYKĘ, TANIEC TOWARZYSKI, ZUMBĘ, AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ, GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,  

WYJAZDY NA BASEN oraz TEATRZYKI I WIELE WYCIECZEK EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH
 i innych ciekawych zajęć przy wsparciu partnerów ze środowiska lokalnego   

np. z żywymi zwierzętami, biblioteczne, z p. leśniczym, ze strażakami, z ratownikiem,....

• możliwość uczestnictwa w niekonwencjonalnych imprezach: 
wyjazdy do teatru, kina, Filharmonii, wycieczki plenerowe, 
zwiedzanie muzeów i skansenów, różnorodne konkursy z 
nagrodami, aukcje prac dzieci, galerie prac artystycznych 
dzieci, zajęcia ceramiczne wraz z rodzicami

• zapraszanie krakowskich artystów oraz stałych gości w tym 
m.in. Teatrzyk „Skrzat” , muzyków z  Filharmonii Krakowskiej 
oraz lokalnych artystów ludowych, dodatkowo organizujemy 
tygodniowe  WYJAZDY na „ZIELONE PRZEDSZKOLE” w piękne 
miejsca w Polsce ( w góry i nad morze)

Ponadto organizujemy wiele spacerów i wycieczek  
– rozwijając zainteresowania dziecka i wzbogacając   jego 

wiedzę o otaczającym świecie.

Przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w 
Tenczynku „Tęcza Marzeń „ pozyskujemy środki z programów dofinansowanych przez Gminę Krzeszowice, realizu-

jąc wiele projektów z atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci.

Uwieńczeniem naszych działań jest co rok organizowany Piknik Rodzinny dla całej społeczności Gminy. 
Serdecznie zapraszamy.

W czwartkowy wieczór 55-oso-
bowa grupa naszych miesz-
kańców zawitała w progi kra-
kowskiej Filharmonii, z czego  
większość – jak przyznawała 
-  pierwszy  raz w życiu. Oka-
zało się, że początkowe obawy 
– że będzie nudno i poważnie 
– były zupełnie niepotrzebne. 
Koncert okazał się napraw-
dę rewelacyjny, i podobał się 
również tym, którzy z muzy-
ką klasyczną nie mają wiele 
wspólnego. Krakowski Kwintet 
Blaszany zagrał nieśmiertelne 

utwory Bacha, Dereka Bourge-
ois, Modesta Musorgskiego, nie 
zabrakło także współczesnej 
muzyki musicalowo - filmowej, 
która w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej, Quintetu i przy 
akustyce sali filharmonii dała 
efekt, o którym nasi seniorzy 
będą jeszcze długo pamiętać.
Dziękujemy uczestnikom i za-
praszamy do udziału w kolej-
nych wydarzeniach.  
  

 v www.wielka-wies.pl

NASI SENIORZY 
W KRAKOWSKIEJ FILHARMONII
Jako pierwsze wydarzenie w 2015 roku w ramach pro-
gramu „Aktywni i Potrzebni” zaproponowaliśmy naszym 
seniorom wyjazd na koncert instrumentów dętych.
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

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

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

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

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

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

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

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

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

Najczęstszym powodem montażu 
i użytkowania takich kamer jest chęć 
zabezpieczenia swoich własnych 
żywotnych interesów, np. w przy-
padku kolizji drogowej i sporu co 
do jej przebiegu i przyczyn. Coraz 
powszechniejszym staje się jednak 
zjawisko w ramach którego posiada-
cze takich kamer i zarejestrowanych 
za ich pomocą nagrań wykorzystują 
je w celu ich późniejszej publikacji 
w Internecie lub udostępniania orga-
nom ścigania.
Z całą stanowczością podkreślić 
należy, iż publikacja w Internecie, 
czy w ogóle publiczne odtwarzanie 
tego typu filmów bez zgody osoby 
lub osób, których pojazdy zostały na 
nich zarejestrowane, może prowadzić 
do naruszenia dóbr osobistych tych 
osób. Przesłanką naruszenia będzie 
tutaj ujawnienie numerów rejestracyj-
nych pojazdu, bo to one najczęściej 
pozwalają na przypisanie pojazdu do 
jego właściciela czy użytkownika. 
Bardziej kłopotliwa jest ocena sy-
tuacji wykorzystywania nagranych 
filmów w celu zawiadamiania orga-
nów ścigania o popełnionych prze-
stępstwach lub wykroczeniach dro-
gowych, w których nagrywający nie 
brał udziału i przez które nie została 
wyrządzona mu szkoda czy krzywda 
(szkoda niemajątkowa).
Warto zauważyć, że numery rejestra-
cyjne pojazdu mogą być traktowane 
jako dana osobowa – takie stanowi-
sko podzielił Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych. Zgod-
nie z Ustawą o ochronie danych oso-
bowych wyłącza się jej stosowanie do 
przypadków rejestrowania i przecho-
wywania danych osobowych przez 
osoby fizyczne, ale wyłącznie w ce-
lach domowych lub osobistych. Jest 
to o tyle istotne, iż gdyby nałożyć na 
nagrywających obowiązki wynikają-
ce z Ustawy o ochronie danych oso-
bowych – to musieli by oni między 
innymi zawiadomić zarejestrowaną 
osobę lub osoby o fakcie administro-
wania ich danymi osobowymi, miej-
scu swego zamieszkania lub adresie 
siedziby orazo celu w jakim przecho-
wywane są ich dane osobowe. 
Wydaje się, że wykorzystywanie 
zarejestrowanych filmików, w celu 
zawiadamiania Policji, Straży Miej-
skiej o popełnionych wykroczeniach 
czy przestępstwach – nie stanowi 
wykorzystywania tych filmów ani 
w celu osobistym, ani tym bardziej 
w celu domowym. Dochodzi wszak 
tutaj do oczywistej kolizji pomiędzy 
postulatami ochrony danych osobo-
wych oraz prawa do ochrony wize-
runku, a postulatami dbałości o bez-
pieczeństwo na drodze czy po prostu 
o przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego.
Sądy krajów o wyżej rozwiniętej 
kulturze prawnej (Niemcy/Austria) 
uznały tego typu samowolne reje-
strowanie zdarzeń drogowych w celu 
wszczęcia postępowań karnych za 
naruszające przepisy Unijne i krajo-

we o ochronie danych osobowych.
Zgodzić należy się ze stanowiskiem, 
że nie można dopuszczać do sytuacji, 
w której każdy dobrowolnie nagry-
wa osoby znajdujące się w miejscu 
publicznym (tut. uczestników ruchu 
drogowego), a następnie wykorzystu-
je tego typu nagrania bez zgody i wie-
dzy osób zarejestrowanych.
Reasumując, jeżeli posiadają Pań-
stwo kamery samochodowe re-
jestrujące przedpole jazdy, to na 
pewno mogą Państwo wykorzystać 
zarejestrowane za ich pomocą filmiki 
w celach własnych (osobistych), np. 
w celu rozstrzygnięcia o przyczynach 
kolizji drogowej, której byli Państwo 
uczestnikami. Jeżeli natomiast chcą 
Państwo wykorzystać taki filmik lub 
filmiki w celu ich upublicznienia, to 
konieczne będzie bądź to uzyskanie 
zgody osób zarejestrowanych, bądź 
to zakrycie danych osobowych (tabli-
ce rejestracyjne) i twarzy pojawiają-
cych się na nagraniu. Kwestia zgod-
ności z prawem przekazywania tego 
typu nagrań organom ściągania jest 
kontrowersyjna i na razie nierozstrzy-
gnięta. Godzi się natomiast wskazać, 
że sądy innych krajów Unii Europej-
skiej uznały tego typu zachowania za 
godzące w prawo do ochrony danych 
osobowych.

 v Radca prawny  
Łukasz Gałuszka 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 

CO MOŻNA, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ Z 
NAGRANIAMI Z KAMER SAMOCHODOWYCH?
Coraz więcej kierowców posiada i użytkuje kamery rejestrują-
ce przedpole jazdy. Nie wydaje się przypadkowe, że "moda" 
na posiadanie tych urządzeń przybyła do Polski ze wschodu 
(Rosja, Białoruś, Ukraina), a nie krajów wysokorozwiniętych.
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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

DLA ZDROWIA, URODY I DLA PRZYJEMNOŚCI

Ale czy wiesz, że w mleczkach i innych pro-
duktach, które mają nas chronić i pielęgnować, 
znajdują się często substancje karcynogenne, 
czyli zwiększające zachorowalność na nowo-
twory, bądź substancje aktywne hormonalnie, 
które mogą prowadzić do zmiany funkcji 
niektórych hormonów, odpowiedzialnych 
za poprawną pracę naszych układów.
Takich substancji w kosmetykach naturalnych 
nie ma. W kosmetykach  „Elf piękno z natury” 
nie znajdziecie szkodliwej chemii, PEG-ów,  
parabenów, formaldehydów, sztucznych 
zapachów, koloryzatorów, pochodnych 
ropy naftowej czy chemicznych filtrów. Nie 
zawierają żadnych substancji pochodzących od 
zwierząt, ani nie są testowane na zwierzętach.
Trwałość produktu oraz ochrona przed 
zanieczyszczeniami, zapewniają im natu-
ralne systemy konserwujące, min.: wit. E, 
olejki eteryczne oraz czystość biologiczna 
składników. Dobrze dobrane naturalne kon-
serwanty zachowują świeżość kosmetyku 
i są bezpieczne dla skóry. Jest to szczególnie 
ważne przy pielęgnacji dzieci, kobiet w ciąży 
i osób po chemioterapii.
„Elf piękno z natury” to produkty otrzymy-
wane ze składników pochodzenia natural-
nego: roślinnego i mineralnego. Mają wła-
ściwości lecznicze, łagodzą podrażnienia, 
odżywiają, nawilżają, pobudzają procesy 
regeneracji, przywracając stan równowagi 
skóry. To kosmetyki przeznaczone do pie-
lęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp.

Zapraszamy do Instytutu Urody Elf 
w Krzeszowicach, który jest patro-
natem kosmetyków naturalnych, 
gdzie kosmetolodzy kompetentnie 
doradzą, które kremy i preparaty 
będą najbardziej odpowiednie 
i spełnią Twoje oczekiwania. „Elf 
piękno z natury” to polska marka 
kosmetyków naturalnych, wywo-
dząca się z Krzeszowic. Celem ich 
jest prawidłowa pielęgnacja i auten-
tyczna odnowa skóry.
Używajmy kosmetyków, których skład opiera 
się na bazie surowców naturalnych, np.: oleju 
arganowego, masła Shea, masłą Mango czy 
kwasów Omega, bogatych w  naturalne 
składniki aktywne: antyutleniacze, ceramidy, 
roślinne komórki macierzyste i zawsze z hipo-
alergiczną kompozycją zapachową. Sięgajmy 
po najlepsze i najbezpieczniejsze  produkty 
kosmetyczne, aby dla zdrowia i urody dowoli 
z nich korzystać.

Do 28 lutego kosmetyki naturalne 
„Elf piękno z natury” do 50% taniej!!!
Kosmetyki naturalne w połączeniu z tradycyj-
nymi metodami masażu dają doskonałe efekty.
Proponujemy masaże dla zdrowia, urody, 
przyjemności i na prezent dla bliskiej osoby.

Do 28 lutego masaże  
w promocyjnych cenach!!!

• Rytuał Absolutne Piękno – masaż 
świecą - 120 zł

• Rytuał Oaza Spokoju – masaż gorącymi 
kamieniami – 150 zł

• Rytuał Królowa Egiptu – masaż ciepłymi 
olejami – 100 zł

• Rytuał Sen Cezara – masaż sakiewkami 
ziołowym – 180 zł

Efekty masażu:
• Działa drenująco
• Wyszczupla sylwetkę
• Ujędrnia skrę
• Poprawia kondycję i koloryt skóry
• Odżywia i dotlenia skórę
• Relaksuje i poprawia samopoczucie
• Niweluje napięcia mięśniowe
• Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo
• Działa upiększająco

Efekty masażu nie kończą się na doskonałym 
wyglądzie. Relaksujące olejki przywracają do-
bre samopoczucie i dodają energii, co sprawia, 
że czujemy się równie dobrze jak wyglądamy.

Kosmetyki towarzyszą nam od momentu narodzin, aż do momentu śmierci. To najlepszy sposób na dbanie o 
własną higienę, a ich stosowanie ma olbrzymi wpływ na jakość i komfort naszego życia. Dlatego każdy z nas 
powinien robić z nich użytek, bowiem oprócz urody dbają o zdrowie nasze i naszych bliskich.

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

Wesprzyj Państwa Woźniaków, pogorzelców z Czernej
Masz dach nad głową? Gdy wracasz do domu, sięgasz po swój ulubiony przedmiot? 

Pijesz cacao ze swojego ulubionego kubeczka?
Zasypiasz spokojnie we własnym łóżku, przykrywając się własną ciepłą kołdrą i 

kładąc głowę na własną miękką podusię?
Jesteś szczęściarzem!

Pomyśl o tym, że obudzony w środku nocy umykasz przed płomieniami, myśląc 
jedynie o ratowaniu życia najbliższych.

Nie masz już nic! Dachu nad głową, ulubionego kubeczka, łóżka, kołdry, podusi…. 
Nie masz spodni, kurtki, dokumentów…

Wszystko strawił ogień.
Nie jesteś już szczęściarzem!

Sam sobie nie poradzisz. Potrzebujesz pomocy. 
Wszelkiej pomocy, w tym też materialnej.

Wtedy każdy grosz ma dla ciebie nieznaną dotąd wartość.
Dziś jesteś szczęściarzem, doceń to!

Podziel się tym, co masz z tymi, którym los sprzyjał mniej.
Wesprzyj Państwa Woźniaków, 

pogorzelców z Czernej, 
których ogień pozbawił całego dorobku,

którzy nie mają się gdzie podziać ze swoim małym synkiem.
Przekaż „grosz” 

na konto Pani Katarzyny Woźniak:

74 1020 5460 0000 5702 0059 7328
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O historii Jubilatki napisała Ka-
tarzyna Trzewiczek - wnuczka 
„Pani Aniela Nabagło z domu 
Tucharz urodziła się 21 stycznia 
1915 roku, jako trzecie z ośmior-
ga dzieci Franciszki i Jana. Ro-
dzice zajmowali się rolnictwem. 
W domu panowała wielka bieda. 
Właśnie przez tą biedę moja bab-
cia ukończyła tylko cztery zimy 
szkoły (bo w okresie wiosennym 
i jesiennym była praca w polu 
więc do szkoły się nie chodziło) 
a jako nastolatka została wysłana 
do Krakowa na służbę do rodzi-
ny nauczycielskiej. Będąc tam 
zachorowała na tyfus. Po długim 
i samotnym pobycie w szpitalu 
gdzie nikt z rodziny ją nie od-
wiedzał bo nie było to możliwe, 
wraca do zdrowia. Wraca też do 
domu do Jerzmanowic. 25 listo-
pada 1936 r. wychodzi za mąż za 
Władysława Nabagło. W styczniu 
1938 roku przychodzi na świat ich 
pierwszy syn Stanisław. Kiedy 
Stasiu kończy rok, mąż Włady-
sław zostaje powołany do odbycia 
służby wojskowej, tam zastaje 
go II Wojna Światowa. Zostaje 
wysłany do Modlina gdzie jego 
odziały broniły się do paździer-
nika, a po ich rozbiciu wraca cały 
i zdrowy do domu w listopadzie 
1939. Cała rodzina szczęśliwie 
przetrwała okres wojny. Jesz-

cze w czasie jej trwania w 1943 
r. przychodzi na świat drugi syn 
babci - Władysław, a po wojnie 
w 1945 r. Janusz i w 1951 r. cór-
ka Teresa. Rodzina z inicjatywy 
dziadka oprócz rolnictwa zajmu-
je się też rzemiosłem (wyrobem 
przedmiotów z drewna). Babcia 
z dziadkiem byli małżeństwem 
72 lata, dziadek zmarł w 2009 
r. Babcia doczekała się ośmioro 
wnuków i szesnaścioro prawnu-
ków. Obecnie mieszka razem ze 
swoją córką, zięciem, najmłodszą 
wnuczką, jej mężem a od niedaw-
na z najmłodszą prawnuczką. Cie-
szy się, jak na swój wiek dobrym 
zdrowiem. Jaka jest jej recepta 
na długowieczność? Myślę, że 
ciężka praca oraz duża ciekawość 
świata. Całe życie ciężko praco-

wała na roli, nie oszczędzając się 
nawet gdy była w ciąży ze swoimi 
dziećmi, o czym często wspo-
mina. Zawsze też niezmiennie 
żywo zainteresowana wszelkimi 
sprawami swoich dzieci, wnuków 
i prawnuków. Zaciekawiona jest 
też wydarzeniami politycznymi 
w kraju i i na świecie. Zawsze też 
bardzo lubiła czytać i choć teraz 
nie czyta bo wzrok na to jej nie 
pozwała to czasami czytają jej 
prawnuki.

 v Tekst i zdjęcia:  
www.jerzmanowice-przeginia.pl

Szanowną Jubilatkę serdecz-
nie pozdrawiamy i życzymy sa-
mych pogodnych dni, w zdrowiu 
i wszelkiej pomyślności.

 v Redakcja

100-LECIE URODZIN MIESZKANKI 
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

24 stycznia 2015 roku obchodzono uroczyste urodziny pani Anieli Nabagło, która 21 
stycznia br. skończyła 100 lat. W tym jakże uroczystym dniu, Dostojna Jubilatka otrzy-
mała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia. W imieniu 
władz samorządowych na ręce Jubilatki życzenia i wyrazy uznania oraz najwyższego 
szacunku przekazał Wójt Gminy Adam Piaśnik. Wójt odczytał również listy gratulacyjne 
podpisane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodę Małopolskiegoi Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tymi słowami rozpoczęła się pierwsza światowa noc z przy-
godami Harrego Pottera ogłoszona przez brytyjskie wydaw-
nictwo Bloomsbury, do której dołączyli uczniowie Gimnazjum 
w Modlnicy i goście z Gimnazjum w Białym Kościele. Idea 
Harry Potter Book Night została stworzona po to by przeka-
zywać magię stworzonej przez J.K. Rowling serii o „chłop-
cu, który przeżył…” następnym pokoleniom oraz zaszczepić 
w młodych ludziach miłość do książek i zawartej w nich ma-
gii. Obudzić wyobraźnię i dać możliwość spędzenia czasu na 
beztroskiej zabawie bez komputera. Organizatorkami całego 
przedsięwzięcia w Gminie Wielka Wieś były Anna Galus 
i Katarzyna Borkowska – nauczycielki z Gimnazjum w Mo-
dlnicy, które nawiązały współpracę z wydawnictwem Blooms-
bury. Wszyscy goście spełnili wymagania uczestnictwa i poza 
przeczytaniem książki „Harry Potter i kamień filozoficzny”, 
przygotowaniem fantastycznego przebrania, przynieśli ze sobą 
doskonały humor. Uczestnicy zabawy mieli możliwość dosko-
nalenia umiejętności posługiwania językiem angielskim, bo-
wiem cała impreza była prowadzona dwujęzycznie (po polsku 
i angielsku). Uczniowie wykazali się ponadprzeciętną znajo-
mością magii, zaangażowaniem w przygotowanie dekoracji 
i wytrzymałością gdyż zabawa trwała do świtu. Całe przed-
sięwzięcie nie odbyłoby się bez wsparcia ze strony GOKiSu, 
Referatu Promocji Gminy Wielka Wieś i dyrektor Gimnazjum 
w Modlnicy Doroty Nowak.
Z niecierpliwością oczekujemy przyszłorocznej nocy z drugą 
częścią serii – „Harry Potter i Komnata Tajemnic”.

It’s time to pass the magic on

 v www.wielka-wies.pl

PIERWSZA ŚWIATOWA NOC Z PRZYGODAMI  
HARREGO POTTERA W GMINIE WIELKA WIEŚ

Dear Muggles, Wizards and Witches, Welcome to this special  
Harry Potter Book Night party at Gimnazjum in Modlnica…
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KĄCIK KULINARNY

Ciasteczka na śniadanie 
•	1,5	szklanki	mąki
•	1 jajko
•	0,5 szklanki mleka
•	jabłko	starte
•	jeśli	ciasto	jest	za	gęste	dodajemy	więcej	

mleka :)  
   

 Jajko ubić z cukrem, dodać mąkę, starte na tarce 
jabłko, proszek do pieczenia, mleko, wymieszać. 
Całość ma mieć dosyć zwartą konsystencję. 
Na patelni rozgrzać olej i nakładać ciasto łyż-
ką i smażyć na rumiano z jednej strony, potem 
z drugiej. Odkładać na ręcznik papierowy, aby 
pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Przed podaniem 
ewentualnie posypać cukrem. 

Szanowni Czytelnicy, za oknem śnieg sypie i sypie, a ja codzien-
nie rano zastanawiam się, co moim dzieciom zrobić ciepłego na 
śniadanie. U nas w domu owsianka nie ma powodzenia, ale po-
wodzenie mają wszelkie tzw. ciasteczka z patelni, więc co jakiś 
czas je robię. Raz dodaję do nich jabłka, raz dodaję biały ser, 
a raz robię wytrawne... Szybkie do przygotowania nawet rano, 
usmażone i podane ciepłe, zapełniają brzuchy i dodają energii na początek 
dnia. Tak naprawdę zrobione w ciągu dnia czy na kolację - zawsze są pyszne :)  
A tak szczerze, oby do wiosny, czego Państwu i sobie życzę!

CIASTECZKA NA ŚNIADANIE 

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

 7. luty (sobota) – Puchatkowego Nowego Roku 
14. luty (sobota)– Barbie z jeziora łabędziego    

 
18. luty (środa) – Zaplątani         

 21. luty – nowe przygody dzieci z bullerbyn 
 25. luty (środa) – jak wytresować smoka 

28. luty (sobota) – moje kucyki pony 
         

 
             

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

 

* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

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

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

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

F.U. INTER-KUK 

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

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

Imprezę otworzyła Pani Wójt Gminy Zabierzów – Elżbieta Burtan. 
Obecnymi na otwarciu byli Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader, Radny 
Gminy Zabierzów – Józef Szumiec, Marta Dudek prezes ULKS Grot 
Zabierzów, v-ce prezes Małopolskiego Związku Łuczniczego Krzysz-
tof Włosik oraz Mieczysław Nowakowski reprezentujący Małopolskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. List intencyjny od pełnomocni-
ka Marszałka Województwa Małopolskiego odczytał Jacenty Kower-
ski prowadzący zawody.
W konkurencji open wśród kobiet, podobnie jak w roku ubiegłym, 
zwyciężyła Karina Lipiarska (Grot Zabierzów), pokonując w finale Ka-
tarzynę Mickiewicz (7:3). Trzecie miejsce zajęła Agata Bulwa, halowa 
Mistrzyni Polski na rok 2014. 
Na dalszych miejscach uplasowały się pozostałe reprezentantki Zabie-
rzowa – Karolina Szajnowska (5), Adrianna Kawa (7), Zuzanna Kulig 
(11), Katarzyna Anioł (14), Ewa Ramut (17), Agata Malec (22) i Alek-
sandra Dudek (25).
W konkurencji open wśród mężczyzn zwyciężył Jakub Kot (Dąbrovia 
Dąbrowa Tarnowska) pokonując w finale Mirosława Przygodę (Płaszo-
wianka Kraków), zaś miejsce 3 zajął kadet z Dąbrowy Tarnowskiej – 
Grzegosz Warias.
Najwyżej notowanym zawodnikiem Grota Zabierzów był Krystian Mo-
lenda (miejsce 11). Jakub Dudek zajął miejsce 19, zaś Piotr Ziębiński 
– 22.
W łukach bloczkowych – wśród kobiet – najlepszą była Renata Leśniak 
(MGOKiS Dobczyce), wyprzedzając koleżankę klubową – Magdalenę 
Zarzycką oraz Ewę Płoszaj (Orlik Goleszów).
Wśród mężczyzn strzelających z łuków bloczkowych Halowym Mi-
strzem Małopolski na rok 2015 został Jakub Fularski (MGOKiS Do-
bczyce), pokonując w finale Stanisława Żyłę (Płaszowianka). Miejsce 3 
zajął Jakub Matuszewski (Fundacja).

Równolegle do konkurencji otwartej, w której rywalizowali wszyscy 
zawodnicy – bez względu na kategorię wiekową – przeprowadzono kla-
syfikację wśród kadetów.
W kategorii juniorek młodszych Halową Mistrzynią Małopolski na rok 
2015 została Lidia Milas (Dąbrovia). Drugie i trzecie miejsce przypa-
dły młodym zawodniczkom z Płaszowianki – Katarzynie Krawczyk 
oraz Emilii Popławskiej-Walusiak. Na czwartym miejscu zawody za-
kończyła Zuzanna Kulig (Grot Zabierzów).
Wśród juniorów młodszych zwyciężył Grzegorz Warias (Dąbrovia) wy-
przedzając o 1 punkt Dariusza Bielę z Płaszowianki. Trzecie miejsce wy-
walczył Bartosz Skowron z Dąbrovi Dąbrowa Tarnowska.
Medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych wręczyli: 
vice-wójt Zabierzowa Wojciech Burmistrz, przewodniczący Komisji 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy Zabierzów – Jerzy Kowalik oraz 
prezes Grota Zabierzów – Marta Jabłońska.
Zawody te były ostatnim sprawdzianem małopolskich seniorów, junio-
rów i kadetów przed Halowymi Mistrzostwami Polski rozgrywanymi 
dla tych kategorii wiekowych w lutym oraz w marcu.
Impreza współfinansowana przez Urząd Gminy Zabierzów, a liczne 
nagrody to zasługa zaprzyjaźnionej Firmy „MOTOGAMA” oraz Refe-
ratu Promocji Gminy Zabierzów.
Organizacja wysoko oceniona przez uczestników.
Zdjęcia z imprezy pod linkiem:
ht tps: //plus.google.com /photos/107679815861445579041/a l-
bums/6103971786829658801
     

 v Aleksander Jabłoński

SPORT

HALOWE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI ‘2015 W ZABIERZOWIE
1 lutego 2015 r., w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabierzowie rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa Małopolski ‘2015 w łucz-
nictwie. Uczestniczyło w nich 56 zawodniczek i zawodników reprezentujących 7 klubów Małopolski. Patronat nad zawodami objęli Marszałek 
Województwa Małopolskiego – Marek Sowa oraz Wójt Gminy Zabierzów – Elżbieta Burtan.

 UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie   

OFERTA NA FERIE ZIMOWE
Sekcja łucznicza Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROT” oferuje na okres ferii zimowych zajęcia  - naukę strzelania z łuku –  

w pomieszczeniach treningowych w Gimnazjum w Zabierzowie /wejście od strony boiska sportowego/.  
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców klubu - od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 12.30 i 16.00 – 18.00 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zmierzenia swych sił w tej dyscyplinie.
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
---
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

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

DO SPRZEDANIA 
komfortowe mieszkanie ponad 50 m 

kw. w spokojnej części Krzeszowic 
blisko lasu, w nowoczesnym 

budynku. Mieszkanie składa się 
z obszernego salonu z aneksem 

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

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

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

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

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

z pięknym ogrodem. Całość 
tworzy wyjątkowy klimat. 

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona  

działka 12 a budowlanej  
plus 8 a rolnej w miejscowości 

Kwaczała (gm. Alwernia), 
w spokojnej okolicy,  

między zabudowaniami. 
Media:  

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

Cena: 110 tys. PLN.

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

woda i prąd 10 m od działki. 
Gotowy projekt budowlany 

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

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

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

DO SPRZEDANIA  
mieszkanie na krakowskich 

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

pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka. Do dyspozycji 

mieszkańców także suszarnia. 
Wymienione okna, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne; 
parkiety i kafle na podłodze. 

Budynek z nową elewacją, 
klatka schodowa odnowiona. 

Cicha, zielona okolica. 
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana  

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

Wszystkie media w drodze 
przy działce. Działka 

znajduje się przy drodze 
gminnej - asfaltowej.  

Nowa super cena: 
39,5 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona 

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

Jest możliwość podziału na  
2 lub 3 mniejsze działki. Okolica 

bardzo spokojna, blisko lasu 
oraz nowych zabudowań.  

Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana 

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

podziału na mniejsze działki. 
Media włącznie z kanalizacją 

znajdują się przy osiedlu 
nowych domów - bliźniaków 

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

tel. 796-351-499

Biuro Obrotu Nieruchomościami

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

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

2. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.  
Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.  
Nowa cena: 285 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
9. Do wynajęcia parter domu wolnostojącego - ok. 70 m kw., w Rząsce k/Krakowa. W dwóch wersjach: jeden 

pokój z łazienką i kuchnią dla 1-2 osób w cenie 800 PLN/m-c, 3 pokoje z łazienką i kuchnią w cenie 1000 
PLN/m-c. Podane ceny z ogrzewaniem węglowym. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe. 
Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Czynsz plus media w/g zużycia.

10. Do wynajęcia część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach blisko Krakowa. Pokój, korytarz, 
kuchnia bez lodówki, łazienka, osobne wejście. Ogrzewanie w cenie najmu. Łazienka z małą wanną i 
wyposażona kuchnia. Pokój umeblowany. Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch 
osób. Brak miejsca parkingowego. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. 
Czynsz plus media w/g zużycia.

11. Do wynajęcia 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. Czynsz plus media w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c

12. Do wynajęcia mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok, mieszkanie 
bardzo ciepłe, I piętro. Składa się z dwóch pokoi w tym salonu, obszernego przedpokoju, wiatrołapu, łazienki 
oraz dużego balkonu. Mieszkanie w pełni urządzone. Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz 
fundusz remontowy wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Jest możliwość wynajmu mieszkania na trzy 
okresy: rok: 1350 PLN plus czynsz, 2 lata 1300 PLN plus czynsz, 3 lata 1250 PLN plus czynsz. Wolne od zaraz.

13. Do wynajęcia mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok, mieszkanie 
bardzo ciepłe, I piętro. Składa się z dwóch pokoi w tym salonu, obszernego przedpokoju, wiatrołapu, łazienki 
oraz dużego balkonu. Mieszkanie w pełni urządzone. Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz 
fundusz remontowy wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Jest możliwość wynajmu mieszkania na trzy 
okresy: rok: 1350 PLN plus czynsz, 2 lata 1300 PLN plus czynsz, 3 lata 1250 PLN plus czynsz. Wolne od zaraz.

14. Do wynajęcia lokal składający się z 3 pomieszczeń, ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo 
może być pomieszczenie ok. 15 m kw. W pomieszczeniach znajduje się instalacja CO. Do zrobienia 
pozostaje prysznic oraz do zakupu i montażu - piec gazowy. Poniesione koszty można będzie odliczać 
od czynszu w wysokości 250 PLN miesięcznie. Cena najmu: 500 PLN - m/c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka jest 

mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z kanalizacją w 
drodze. Cena: 170 tys. PLN.

28. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma szerokość 19 
m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki. Dalszy pas to tereny 
rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

35. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie terenu: 
linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo z możliwością 
podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania przestrzennego w 
studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, 
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.

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

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

38. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media  
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna 
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 97 tys. PLN.

39. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd 
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy 
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna, widokowa 
okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 122 tys. PLN.

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

41. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w otoczeniu 
działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. 
Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a, 
11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 250 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

LISZKI

KRZESZOWICE

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PINGWINY Z  MADAGASKARU” 2D/3D [dubbing PL]

• 13.02 godz. 15.30 (2D dubbing PL), 17.45 (3D dubbing PL) • 
• 15-19.02 godz. 15.30 (2D dubbing PL), 17.45 (3D dubbing PL) •

 reży.: S. J. Smith, E. Darnell czas: 92 min. gat.: animacja/komedia/familijny/przygodowy prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„ZIARNO PRAWDY”
• 13.02 seans o godz. 20.00 • 15-19.02 seans o godz. 20.00 •
reż.: B. Lankosz; czas: 110 min.; gat.: thriller  prod. Polska, 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)

WALENTYNKOWA NOC FILMOWA
14.02.2015 start o godz. 21.30

Cena biletu (na 2 filmy): 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu  projekcji, czyli 14.02.2015)
„LOVE, ROSIE”

reżyseria: Christian Ditter czas trwania: 102 min.
gatunek: komedia rom. prod. USA, 12 lat

„SMAK ZYCIA 3, CZYLI CHIŃSKA UKŁADANKA”
reżyseria: Cedric Klapisch czas trwania: 117 min.

gatunek: dramat/komedia/romans prod. Francja, 12 lat

„PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA”
 • 20.02 godz. 16.00, 18.30, 21.00 • 21.02 godz. 17.30, 20.00 • 22.02 godz. 15.00, 17.30, 20.00 •

• 23-25.02 seanse o godz. 17.00, 19.30 • 26.02 kino nieczynne • 27.02-05.03 seans o godz. 20.00 •
• 08.03 seans o godz. 20.00 • 09-12.03 seans o godz. 17.00 •

reż.: S. Taylor-Johnson; czas: 120 min.; gat.: melodramat prod. USA, 16 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)

„REMBRANDT” [napisy PL]  
z The National Gallery w Londynie i Rijksmuseum w Amsterdami
• 21.02 godz. 15.15 •
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły).
czas trwania: 85 min. gatunek: reportaż

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: PINGWINY Z MADAGASKARU (DUBB.PL)

• 12.02 - 2D 16:00, 3D 18:00, 2D 20:00 •
czas: 1 h 35 min.; gatunek: komedia/animowany/familijny, USA 

(3D - 20 zł i 17 zł, 2D – 14 zł i 12 zł)

PREMIERA: PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA (NAPISY PL)
• 13.02 - 20:00, 22:30 • 14.02 - 15:45, 22:30, 1:00 (nocny) •   

• 15.02, 17.02, 18.02, 19.02 - 17:15, 19:45 • 20.02, 22.02 - 20:00 •
• 21.02, 24.02, 26.02 - 18:00 • 25.02 - 19:45 •
czas trwania: 2 godz; gatunek: melodramat, USA 
(bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł, 14.02 - 12 zł)

PANI Z PRZEDSZKOLA
• 15.02 - 15:00 •

czas trwania: 1godz. 45 min. gatunek: komedia, Polska
(bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł )

UPROWADZONA 3 (NAPISY PL)
• 20.02, 22.02 - 17:30 • 21.02, 24.02, 26.02 - 20:30 • 25.02 - 17:15 •

czas trwania: 2 godz; gatunek: akcja, USA
(bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ DLA SENIORÓW
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na Spotkanie z Piosenką do Nowohuckiego Centrum 
Kultury w Krakowie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Sali kameralnej 
NCK. Spotkanie z Piosenką to cykliczna impreza przeznaczona dla miłośników polskiej piosenki, którzy chcą 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas, słuchając i śpiewając ulubione piosenki XX wieku. Uczestnicy każdorazowo 
otrzymują teksty piosenek do wspólnego śpiewania, mają także możliwość indywidualnego zaprezentowania 
własnej interpretacji piosenki z profesjonalnym podkładem muzycznym. Osią każdego programu jest Gwiazdozbiór 
polskiej piosenki czyli prezentacja kompozytorów, autorów tekstów i wykonawców piosenek urodzonych w 
danym miesiącu (pod danym znakiem zodiaku). W repertuarze znajdują się piosenki różnych okresów od 20-lecia 
międzywojennego, poprzez lata 50-60-70 do końca XX wieku.
Wstęp bezpłatny, jak zwykle zapewniamy transport dla uczestników spotkania.
Zapisy wszystkich seniorów chętnych do udziału w spotkaniu przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, w godzinach 
8.00 do 16.00 do dnia 18 lutego br.

HALOWY PUCHAR WÓJTA GMINY LISZKI 2015
W dniach 21-22 luty 2015 r. na hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Liszkach odbędzie się Halowy 

Puchar Wójta Gminy Liszki 2015. Program finału niedziela 22 lutego 2015 r.:

• godz. 8.45 – 9.25   - I Półfinał (1A – 2B)
• godz. 9.30 – 10.10 -  II Półfinał (1B – 2A)
• występ dzieci ze SP nr 1 w Kaszowie
• godz.10.20 – 11.00 

MECZ o 7 miejsce (drużyna 4A – 4B)
• występ dzieci ze SP nr 1 w Kaszowie
• godz.11.10 – 11.50 

MECZ o 5 miejsce (drużyna 3A – 3B)
• Pokaz tańców latynoamerykańskich

• godz.12.00 – 12.25   
Mecz młodzików (Kaszowianka - Lotnik)

• godz.12.30 – 13.10  -  MECZ o 3 miejsce 
(przegrani z półfinałów)

• Pokaz tańca towarzyskiego
• godz.13.20  - 14.00 - WIELKI FINAŁ PUCHARU WÓJTA 

(zwycięzcy z półfinałów)
• godz. 14.15  - wręczenie pucharów, dyplomów i nagród  

przez Wójta Gminy Liszki Pawła Misia

WIECZÓR KABARETOWY 
8 marca 2015 roku, godz. 17.00 WIECZÓR KABARETOWY - skecze i piosenki o kobietach  

w wykonaniu Grupy Rafała Kmity. Dom Kultury SOKÓŁ, Trzebinia, Kościuszki 74. Bilety 50 złotych, 
REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621. tck.trzebinia.pl

TO TRZEBA ZOBACZYĆ!
POLACY W METROPOLITAN OPERA W NOWYM JORKU!

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

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

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

LOVE STORY
Miejski środek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza 15 lutego o godz. 
17.00  na koncert walentynkowy do Starej Kotłowni pt. „LOVE STORY”. Wystąpią soliści z grupy 
wokalnej Impresja pod kierunkiem Ireny Paprockiej. Wstęp wolny.
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Wydawca:  
"Gwarek" Media & Nieruchomości  

Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:  

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

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek	Małopolski"	jest	kolportowany	na	obszarze	gmin:	Jerzmanowice-Przeginia,	Krzeszowice,	Liszki,	Wielka	Wieś	i	Zabierzów.	W	miejscowościach:	Czubrowice,	Gotkowice,	Jerzmanowice,	Łazy,	Na	Księżym	
Polu,	Pod	Skałą,	Przeginia,	Racławice,	Sąspów,	Szklary	(Gmina	Jerzmanowice-Przeginia),	Czerna,	Dębnik,	Dubie,	Filipowice,	Frywałd,	Krzeszowice,	Miękinia,	Nowa	Góra,	Nowa	Góra	–	Łany,	Nawojowa	
Góra,	Ostrężnica,	Paczółtowice,	Rudno,	Sanka,	Siedlec,	Tenczynek,	Wola	Filipowska,	Zalas,	Żary	(Gmina	Krzeszowice),	Baczyn,	Budzyń,	Cholerzyn,	Chrosna,	Czułów,	Jeziorzany,	Kaszów,	Kryspinów,	Liszki,	
Mników,	Morawica,	Piekary,	Rączna,	Ściejowice	(Gmina	Liszki),	Bębło,	Będkowice,	Biały	Kościół,	Czajowice,	Giebułtów,	Modlnica,	Modlniczka,	Prądnik	Korzkiewski,	Szyce,	Tomaszowice,	Wielka	Wieś,	
Wierzchowie	(Gmina	Wielka	Wieś),	Aleksandrowice,	Balice,	Bolechowice,	Brzezie,	Brzezinka,	Brzoskwinia,	Burów,	Karniowice,	Kleszczów,	Kobylany,	Kochanów,	Młynka,	Niegoszowice,	Nielepice,	Pisary,	
Radwanowice,	Rudawa,	Rząska,	Szczyglice,	Ujazd,	Więckowice,	Zabierzów,	Zelków	(Gmina	Zabierzów)	-	w	instytucjach	użyteczności	publicznej,	firmach	oraz	sklepach,	w	nakładzie	17.000	egzemplarzy.
"Gwarek	Małopolski"	współpracuje	z "Gwarkiem	Olkuskim",	bezpłatnym	dwutygodnikiem	informacyjno-reklamowym,	kolportowanym	w	Powiecie	Olkuskim	na	obszarze	miast	i	gmin:	Bukowno,	Bolesław,	
Klucze,	Olkusz,	Trzyciąż	i	Wolbrom.
Redakcja	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	treść	zamieszczanych	ogłoszeń.	Redakcja	nie	zawsze	zgadza	się	z poglądami	wyrażanymi	na	łamach	"Gwarka	Małopolskiego".	Redakcja	odmówi	opublikowania	
ogłoszeń	lub	reklam	sprzecznych	z prawem	lub	zasadami	współżycia	społecznego	(dobrymi	obyczajami).		Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	odmówienia	zamieszczenia	ogłoszenia	lub	reklamy,	jeżeli	
ich	treść	lub	forma	są	sprzeczne	z linią	programową	lub	charakterem	tytułu.	Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	skracania	tekstów	oraz	zmian	ich	tytułów.	Opracowanie	graficzne	ogłoszeń	jest	własnością	
Wydawcy	i nie	może	być	powielane	oraz	wykorzystywane	w całości	lub	w części	bez	jego	zgody.

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...

Fred - młody, ok. 2 letni, bardzo łagodny i radosny jamnikowaty psiak, który przez 
dwa tygodnie grudnia błąkał się po małopolskiej wsi. Z głodu polował na domowe 
ptactwo i dlatego groziło mu otrucie przez mieszkańców, którzy w taki sposób 
zwykli załatwiać tego typu problemy... 
Fred lubi kontakt z człowiekiem, głaskanie i przytulanie, ale potrafi tez pokazać 
jamniczy charakterek. Dobrze funkcjonuje z innymi psami. Umie chodzić na smyczy. 
Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony. Oczekuje na kastrację i czipowanie.   
Kontakt: 534 884 174.

Szyszka - ok. 2-3 letnia terrierowata sunia, z usposobienia bardzo łagodna, 
radosna i przytulasta. Uwielbia kontakt z człowiekiem i zabawy z innymi 
psiakami. Została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona na wściekliznę 
i choroby zakaźne. Wkrótce będzie wysterylizowana i zaczipowana. 
Waży ok. 20-25 kg.   
Kontakt: 534 884 174.

FREDSZYSZKA

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

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

www.stomatologia-zarzecze.pl
ul. Zarzecze 24, Kraków

tel. 507 449 661, tel. 12 636 03 02

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

Serdecznie zapraszamy!

www.zarzecze24.pl
ul. Zarzecze 24, Kraków

tel. 502 217 186

Obowiązuje wcześniejsza
rejestracja telefoniczna.

2 min od ronda
Ofiar Katynia

pn - pt 0800 - 2000

sb 0800 - 1300

(

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

obok cmentarza parafialnego) 

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

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

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

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!
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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

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033 SZYBKI CZAS REALIZACJI !SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495 
      509 680 171
tel. 790 792 495 
      509 680 171

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu 
ogrodzenia łupane
   JONIEC
podmurówki 
   betonowe


