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• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

RUSZAŁA V EDYCJA  
„NA RODZINĘ MOŻNA LICZYĆ”
ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU 

STYPENDIALNEGO
Ruszyła V edycja programu stypendialnego „Na Rodzinę 
Można Liczyć”. Granty trafią do zdolnych i zaangażowanych 
społecznie uczniów szkół, które zgłoszą się do programu. 
Zapisy potrwają do 4 września. O liczbie przyznanych stypen-
diów zdecydują klienci IKEA. Akcja polega bowiem na tym, że 
za każde okazanie przy kasie karty klubu IKEA FAMILY, sklep 
przekaże 50 groszy na fundusz stypendialny.
Program „Na Rodzinę Można Liczyć” organizowany jest - już po raz 
piąty - przez IKEA i Fundację Świętego Mikołaja. W ramach akcji, 
angażujący się w życie lokalnych społeczności uczniowie z całej Polski, 
otrzymają roczne stypendia na rozwój swoich talentów. Po raz drugi 
nagrodzeni zostaną również stypendyści, którzy zgłoszą najciekawsze 

więcej na str. 2

NAJCIEPLEJSZA ŚCIANA
JEDNOWARSTWOWA 

U=0,09 W/m2KZUT RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1

32-300 Olkusz
(budynek HERMES)

tel. 792 447 442

www.superekodom.com.pl
Wykonujemy instalacje rekuperacji i pomp ciepła.

BUDOWA DOMÓW 
ENERGOOSZCZĘDNYCH 

I PASYWNYCH W TECHNOLOGII 
SZALUNKÓW TRACONYCH

Niesamowicie położona widokowa działka 
budowlana ok. 11 a, w Siedlcu koło Krzeszowic. 

Wszystkie media w granicy działki.  
Umowa na wyłączność, tylko w naszym biurze.

Cena: 85 tys. PLN. 
Kontakt: 796 351 499

Dom ok. 45 m kw. do remontu  
w Woli Filipowskiej koło Krzeszowic.

Na działce 44 a - częściowo działka budowlana M1, częściowo ZN 
(zieleń nieurządzona). Bonus dla kupującego: dodatkowo dwie 

działki rolne! Na działce oprócz domu znajduje się budynek 
gospodarczy, który może pełnić rolę garażu, również do remontu.

Cena: 95 tys. PLN. 
Kontakt: 796 351 499

Piękny, komfortowy i niepowtarzalny dom 
położony w okolicach Tenczynka.

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

widokowej działce. Nieruchomość na 100% spełni wymagania 
osób nawet najbardziej wymagających..

Cena: 1.650 tys. PLN.
Kontakt: 696 595 118

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA
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pomysły na lokalne projekty spo-
łeczne. W konkursie wyróżnionych 
zostanie dziesięć przedsięwzięć, 
a ich autorzy otrzymają – oprócz 
stypendium – po 5 tys. zł na ich re-
alizację.
- Stypendia trafią do młodych li-
derów społecznych, którzy chcą 
zrealizować własne projekty nio-
sące zmiany dla lokalnej społecz-
ności oraz uczniów, którzy nie 
mają wystarczających środków na 
rozwijanie swoich pasji - mówi Na-
talia Leszczyńska, Koordynator ds. 
Zrównoważonego Rozwoju IKEA 
Kraków. - Podczas zeszłorocznej 
edycji zebrano rekordowe 300  000 
zł, a Małopolska była jednym 
z trzech województw, do których 
trafiło najwięcej funduszy. Liczy-
my, że w tym roku również duża 
cześć zebranych środków trafi do 
uczniów z naszego regionu – dodaje 
Leszczyńska.
Szkoły mogą zgłaszać się do pro-
gramu od 25 lipca do 4 września 
2016 roku. Głównym kryterium 
przyjęcia do akcji będzie zaanga-
żowanie placówki w promowanie 
wśród uczniów odpowiedzialności 
za lokalną społeczność. Lista szkół 
zakwalifikowanych do programu 
zostanie ogłoszona na stronie pro-
gramu w terminie do 9 września 
2016 r. Środki na fundusz stypen-
dialny trafiać będą od 25 lipca do 
28 sierpnia 2016 r. W tym czasie za 
każde okazanie podczas zakupów 
karty klubu IKEA FAMILY, firma 

przekaże 50 groszy na stypendia dla 
uczniów.
Program „Na Rodzinę Można Li-
czyć” realizowany jest od 2012 roku 
przez IKEA i Fundację Święte-
go Mikołaja. Dotychczas wspar-

cie o łącznej wartości 1 097 679 zł 
otrzymało ponad 500 uczniów ze 
171 szkół partnerskich. 
Więcej o działaniach stypendystów 
można dowiedzieć się na IKEA.pl/
Stypendia i w sklepach. 

RUSZAŁA V EDYCJA „NA RODZINĘ MOŻNA LICZYĆ”
ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

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 międzyna-
rodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, 
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto 
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię 
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

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 Fundacji Świętego Mikołaja - Fundacja Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie 
jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 17 lat funkcjonowania przeprowadziła 38 kampanii 
społecznych, wspomagając 7,7 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1 

U nas zapłacisz każdy rachunek 
Najtańsze opłaty w miescie

Mieszkanie, Prąd, Gaz, TV, Telefon

Tylko u nas wykonasz przelew ekspresowy,
pieniądze na koncie w 5 minut!

Rachunki domowe tylko 1,99 zł

Płatności ZUS i US tylko 1,99 zł

Przelew ekspresowy tylko 4,99 zł + 0,5% wpłaty

Zapraszamy Pn - Pt 900 - 1700

CA EXPRESS, ul. Szkolna 3, 32-065 Krzeszowice
Centrum Finansowe, ul. Białoruska 7/3, 30-638 Kraków
tel. 790 209 669

Ponad ośmioletnie starania sto-
warzyszenia Ratuj Tenczyn zo-
stały zwieńczone sukcesem. Po 
medialnym nagłośnieniu tematu 
niszczejącego zabytku, podjęciu 
współpracy z Gminą Krzeszo-
wice, przeprowadzeniu licznych 
prelekcji, organizacji czterech 
turniejów rycerskich, zgroma-
dzeniu licznych pamiątek i eks-
ponatów związanych z Tenczy-
nem członkowie stowarzyszenia 
rozpoczęli oprowadzanie tury-
stów po zamku. Osiągnęliśmy 
cel do którego dążyliśmy od lat 
- bezpieczny i częściowo odre-
montowany Tenczyn jest do-
stępny dla zwiedzających.
Staramy się aby wizyty na Ten-
czynie nie były tylko i wyłącz-
nie zwiedzaniem ale wspaniałą 
przygodą, podróżą w czasie, od-
wiedzinami minionego świata. 
Z powyższych powodów zadba-
liśmy o to aby historia Tenczyna 
była przedstawiona turystom 
w sposób ciekawy, zatroszczy-
liśmy się o odpowiednie stroje 
i oprawę muzyczną. Dzięki temu 
na zamku panuje niepowtarzal-
na atmosfera.
Sala ekspozycyjna w której pre-
zentowane są wizualizacje Ten-
czyna z okresu jego świetności, 
szwedzka mapa ukazująca za-
mek i jego otoczenie z czasów 
potopu oraz herby Tęczyńskich 
robią na odwiedzających duże 
wrażenie. Do dyspozycji tury-
stów jest również kram histo-

ryczny z pamiątkami związany-
mi z Tenczynem.
Przed stowarzyszeniem Ratuj 
Tenczyn jest jeszcze bardzo dużo 
pracy. Wciąż jeszcze ogrom-
ne fragmenty ruin znajdują się 
w stanie katastrofy budowlanej 
i grożą zawaleniem. Będziemy 
nadal prowadzili działania zmie-
rzające do całkowitego zabezpie-
czenia zabytku i udostępnienia 
go w całości dla zwiedzających. 
Cieszymy się że wspólna praca 
wielu osób i instytucji dopro-
wadziła do otwarcia Tenczyna 
mając nadzieję że wkroczył on 
właśnie na nowy etap swoich 

dziejów. Jako zabytek o szcze-
gólnym znaczeniu dla polskiej 
kultury i historii Tenczyn wy-
maga wyjątkowej troski. Zwra-
camy się do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotra Glińskiego aby zadbał 
o to by zmiany własnościowe 
jakim w ostatnim czasie podlega 
Tenczyn nie miały wpływu na 
kontynuację prowadzonych od 
siedmiu lat przez Gminę Krze-
szowice prac zabezpieczających.

Od dwóch tygodni Tenczyn można zwiedzać w soboty, niedziele oraz dni wolne od pra-
cy. Otwarty dla turystów po kilkuletniej przerwie zabytek przyciąga jak magnes tłumy 
zwiedzających. Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn którego członkowie oprowadzają tury-
stów zadbało o to aby wizyta na Tenczynie była niezapomnianą przygodą.

TŁUMY TURYSTÓW NA TENCZYNIE

Stowarzyszenie Antykwariuszy, Kolekcjonerów 
i Marszandów w Krzeszowicach

ma niezwykły zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na:

XVII oraz XVIII Krzeszowicki 
Targ  Staroci, Antyków i Bibelotów

który odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia 2016 r. 
oraz w niedzielę 25 września 2016 r.

na płycie Rynku w Krzeszowicach w godzinach 7.00 - 18.00
Sprzedaż, wymiana. 

Wyceny przez profesjonalistów antyków i innych kolekcji.
Opłata - tylko wystawcy - 15 zł za miejsce targowe.

Rezerwacja miejsc i kontakt
Prezes Stowarzyszenia: Maciej Gajewski

tel: 696 475 885 
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Dorota Gąsiorowska : Primabalerina                
Kiedy Nina stanęła przed bramą starej lwowskiej kamieni-
cy, nie przypuszczała, że kryje się za nią tajemnica. Histo-
ria słynnej primabaleriny prowadzi ją śladem rodzinnych 
sekretów, a kresowy Lwów staje się coraz bliższy sercu. 
Okazuje się, że Nina może tu odnaleźć klucze do własnej 
przeszłości.

Paula Hawkins : Dziewczyna z pociągu
To trzymająca w napięciu do ostatnich stron po-
wieść o mrocznych tajemnicach ludzkiej natury i 
niebezpieczeństwach kryjących się za pozorami 
normalnego życia. Jest to lektura obowiązkowa 
dla każdego fana thrillerów. 

Elżbieta Cherezińska : Harda
„Harda” to niezwykły portret Świętosławy, córki 
Mieszka i Dobrawy, siostry Bolesława Chrobrego, 
królowej Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Pasja, 
ambicja, walka o miłość i wpływy. Barwna, filmo-
wa opowieść o początkach nie tylko Polski. 

Jean-Philippe Arrou-Vignod :  
Jaśki : repetam

Brakowało wam już gromady Jaśków? Wracają tro-
chę wyrośnięci, ale za to z nowymi pomysłami, od 
których rodzicom włos się na głowach jeży.   Jan-A 
jedzie na kurs językowy za granicę, Jan-B wstępuje 
do skautów, a młodsi bracia bez przerwy plączą się 
pod nogami. Dom Jaśków tętni życiem, ale tata jak 
zwykle ciągle grozi, że wyśle wszystkich do szkoły 
wojskowej. Wpadnijcie z wizytą! 

Neville Astley :  
Świnka Peppa. Poznaję zawody

Nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, strażak, kon-
duktor, weterynarz, śmieciarz, listonosz, budow-
niczy, astronauta, sprzedawca, kucharz ... Poznaj 
zawody razem ze świnką Peppą. Rozwiąż cieka-
we zadania logiczne i zastanów się, kim zosta-
niesz, kiedy dorośniesz? 

Anita Amirrezvani : Równa słońcu                                   
Legendarne kobiety, od Anny Boleyn, poprzez 
Elżbietę, aż po Marię Królową Szkotów, które 
zmieniały bieg historii na dworze królewskim 
szesnastowiecznej Anglii, zostały dostrzeżone i 
docenione w dokumentach historycznych i lite-
raturze. Niewielu jednak wie o kobietach sprawu-
jących władzę w świecie muzułmańskim. Anita 
Amirrezvani w swojej kunsztownej opowieści o 
władzy, lojalności i miłości przywraca naszej pa-
mięci jedną z takich kobiet, księżniczkę Pari Khan 
Khanoom Safavi. 

Randy Singer : Adwokat
Jego pierwszy proces zmienił bieg historii. 
Ostatni zmieni losy imperium. Podczas proce-
su Jezusa z Nazaretu Teofil, błyskotliwy młody 
asesor pochodzący z wyższych sfer Rzymu, stoi 
za Poncjuszem Piłatem i podszeptuje mu, by za-
proponował uwolnienie Barabasza. Ta strategia 
przynosi skutek przeciwny do zamierzonego.
Teofil na zawsze zapamiętuje widok niewinnego 
człowieka, niesprawiedliwie skazanego na mękę 
najgorszej możliwej śmierci – ukrzyżowania. 

Tanya Valko : Arabska krucjata
Kolejna książka z serii to niezwykle wciągająca 
powieść, której akcja powraca z Indonezji do Ara-
bii Saudyjskiej i Syrii. Dorota jest w tym tomie nie-
obecna, na pierwszym planie znajdują się jej córki 
- Daria i Miriam. To ich perypetie sprawiają, że nie 
sposób oderwać się od czytania.  
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Litery z pól od 1 do 10 utworzą nazwisko bohaterki książki "Nic zwyczajnego".

oprac. Danuta Nowak - Biblioteka Publiczna w Tenczynku

POZIOMO:
  5.  pięćdziesięciu dwóch do Kolchidy
  8.  bogini Ibów (Nigeria)
10.  stosowane przy omdleniach w XVIII i XIX wieku
12.  Wojska Specjalne z Krakowa
13.  rozgrywka szachowa
14.  prawy dopływ Odry
16.  kozak z Bałut za wielką wodą
20.  jednostka powierzchni gruntu
21.  szwedzkie imię męskie
23.  autor piękności na rozszalałym koniu
26.  ptak z rodziny alk
27.  koszyk, datek, wierni
28.  jedna w drugiej

PIONOWO:
  1.  członek brytyjskiej  Izby Lordów
  2.  ukazała się w 1880 r. pod tytułem „Chybiona powieść”
  3.  poeta przeklęty z „Anda” S. Czycza
  4.  w czerwcu nad Stawem Wrońskim
  6.  jej patronem „Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej”
  7.  w kuchni indyjskiej produkty strączkowe
  9.  jej polskim gatunkiem bluszcz pospolity
10.  figa morwowa
11.  państwo Konfucjusza 
15.  Bajm w kolorze niewinności
17.  operator maszyn skrawających
18.  miejsce bitwy „Wojny Dwóch Róż” (1461 r.)
19.  sceniczne nazwisko Władysława Tosika
22.  najstarsza epoka jury
23.  lew górski
24.  Dolnośląska Izba Turystyki – akronim
25.  sieć na ryby

Rozwiązanie krzyżówki: hasło główne i wszystkie hasła pomocnicze 
 prosimy o dostarczenie drogą mailową,  

przesyłką pocztową  lub osobiście na adres:   
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach, 

 Filia Biblioteczna w Tenczynku, ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek, 
e-mail: mgbptenczynek@wp.pl,  tel. 12 257-93-87

Godziny otwarcia: pon.- pt 11.00 - 19.00; czwartek  8.00 - 16.00  
w terminie do 30.09.2016 r.  

Na trzech zwycięzców, wyłonionych w drodze losowania,  
czekają nagrody książkowe.

WAKACYJNA KRZYŻÓWKA

Dzięki uprzejmości sklepu rowe-
rowego Tomar z Modlnicy, nie-
którzy uczestnicy przed startem 
mogli sprawdzić stan techniczny 
swoich rowerów. Auto serwiso-
we z Tomaru towarzyszyło nam 
także w trakcie całego przejazdu 
wyznaczoną trasą przez orga-
nizatorów. Tuż przed startem 
policja z Zielonek poinstruowała 
uczestników na temat bezpiecz-
nego poruszania się na rowerze 
w ruchu drogowym.   Na bez-
pieczeństwem przejazdu czuwała 
również Ochotnicza Straż Pożar-
na z Białego Kościoła, która to-
warzyszyła nam w trakcie całego 
przejazdu, aż do mety.
Z uwagi na zróżnicowany wiek 
uczestników i kondycję  wyzna-
czone były postoje, które  pozwo-
liły zebrać siłę do dalszej drogi. 
Na mecie zlokalizowanej w Szko-
le Podstawowej w Bęble im. 
świętego Jana Pawła II uczest-
nicy mogli  uzupełnić kalorię za 
sprawą poczęstunku, wysłuchać 
fragmentu książki  i wziąć udział 
w różnych konkursach, nie tyl-
ko literackich. Całkiem sporym 
wyzwaniem i dobrą zabawą 
okazał się konkurs polegający 
na  pompowaniu dętki na czas. 
Uczestnicy musieli wykazać się 
również  wiedzą dotyczącą pod-
stawowych elementów wyposa-
żenia roweru, aby bezpiecznie 
i przepisowo przebyć drogę biorąc 

udział w konkursie  „niezbędnik 
każdego cyklisty”. Na mecie roz-
losowano również nagrody wśród 
uczestników, którzy zapisali się 
do 15 czerwca.  Na zakończenie 
odbył się konkurs „książka za 
książkę”, w którym uczestnicy 
musieli polecić ostatnio przeczy-
taną książkę.  
Wszystkim uczestnikom,  szcze-
gólnie tym najmłodszym, którzy 
znaleźli czas i spędzili z nami so-
botnie przedpołudnie serdecznie 
gratuluję kondycji i  zapraszam  
już za rok. Jeszcze raz składam 
podziękowanie za okazaną  po-
moc i wsparcie,  a szczególnie 
Gminie Wielka Wieś, Księgarni 
Matras,  Gminnemu Zakładowi 
Komunalnemu w Wielkiej Wsi, 
Cukierni Stochalski z Wiel-
kiej Wsi, Kwiaciarni Portrety 
Kwiatów, Fryzjerni Artystycznej 
z Zielonek oraz policji z Zielonek.
Szczególnie podziękowania 
należą się również  dyrekcji 
i paniom ze Szkoły Podstawo-
wej w Bęble, które od paru lat 
pomagają nam zadbać o wypo-
czynek uczestników na mecie.  
Panu Bartłomiejowi Jastrzęb-
skiemu i Panu Grzegorzowi 
Szopie dziękuję  za czuwanie 
nad bezpieczeństwem uczestni-
ków, nie tylko medycznym. 
Ogromne podziękowanie skła-
dam również  firmie Tomar 

z Modlnicy, która od paru lat 
wspiera nas w tej inicjatywie i dba 
o sprawność rowerów również 
w trakcie przejazdu. Tym, którym 
nie udało się skorzystać z serwisu 
rowerowego przed startem zapra-
szam do profesjonalistów w skle-

pie Tomar zlokalizowanym na ul. 
Częstochowskiej  6 w Modlnicy. 
Zapewne niektórzy szczęśliwcy 
zrealizują tam wygrane bony na 
serwis rowerów. 

 v J. Patej  
dyrektor GBP

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ – CZWARTA EDYCJA  ZA NAMI!
ie można było wymarzyć sobie lepszej pogody i doskonałej kondycji wszystkich uczestników tegorocznej – czwartej już 
edycji Odjazdowego Bibliotekarza.  Cieszę się, że z roku na rok przybywa zwolenników aktywnego wypoczynku w Gmi-
nie Wielka Wieś i propagowania rowerów jako fantastycznego pojazdu umożliwiającego dotarcie do niemal każdego 
zakątku świata. Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy mogli zobaczyć malownicze szlaki podkrakowskich dolinek. 
Wśród nich nie mogło zabraknąć  tras widokowych (z ul. Widokowej można było zobaczyć panoramę Krakowa) czy 
klimatycznych miejsc Rezerwatu Doliny Kluczwody.
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* Szczegóły w salonach sprzedaży, promocja trwa od 6 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66, 
kom. 606 633 791

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

HIT! OPALANIE NATRYSKOWE W INSTYTUCIE URODY ELF

Dziś wiemy, że osiągnięcie efektu widocznej opalenizny w sposób tra-
dycyjny na słońcu lub w solarium, nie tylko wymaga więcej cierpliwości, 
ale oznacza także poważne zagrożenie dla zdrowia i wyglądu naszej 
skóry. Każdorazowa ekspozycja na słońce powoduje przyspieszone 
starzenie się skóry, może powodować podrażnienia, alergie, nieeste-
tyczne przebarwienia oraz poważne nowotwory.

OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX TO NAJZDROWSZA  
I NAJBEZPIECZNIEJSZA FORMA NADAWANIA  

SKÓRZE PIĘKNEGO ODCIENIA!
Wyobraź sobie piękną i zdrową opaleniznę w pięć minut...Teraz jest to 
już możliwe w Instytucie Urody Elf dzięki systemowi SunFX niezwykle 
precyzyjnej profesjonalnej maszynie oraz gamie naturalnych  produktów 
do opalania  natryskowego.
Naturalna pigmentacja SunFX to doskonała alternatywa dla szkodliwego 
promieniowania UV. SunFX to gwarancja pięknej opalenizny:

• Natychmiastowy efekt,
• Najwyższa jakość produktów
• Piękny, zdrowy odcień opalenizny
• 100% bezpieczeństwo dla skóry

DLA KOGO
Opalanie natryskowe SunFX to propozycja dla wszystkich tych, którzy 
pragną cieszyć się piękną opalenizną, zachowując młodość i zdrowie 
swojej skóry, bez ryzyka przedwczesnego starzenia się, alergii i no-
wotworów.

Zabieg szczególnie jest polecany:
• Dla skór wrażliwych
• Dla jasnych karnacji
• Osób z bielactwem
• Alergików
• Przyszłych Mam

Nasz system to 100 % bezpieczeństwa!

OPALANIE NATRYSKOWE PROSTO OD MATKI NATURY 
100% Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

W czasach kiedy nasza skóra każdego dnia narażana jest na szkodliwe 
promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska oraz silne alergeny 
pochodzące z kosmetyków, SunFX postawił na zdrowie i najwyższą czy-
stość technologiczną swoich produktów. Każda receptura SunFX oparta 
jest o wyselekcjonowane naturalne barwniki organiczne, zapewniając 
przepiękny odcień opalenizny oraz optymalne zdrowie skórze.

ŚWIATOWY LIDER OPALANIA  
NATRYSKOWEGO  PROSTO Z AUSTRALII 

Jakość oraz profesjonalizm SunFX potwierdzona licznymi międzyna-
rodowymi nagrodami.

MARKA KOCHANA PRZEZ GWIAZDY 
System bezpiecznego opalania natryskowego 
pokochały gwiazdy:
•  Marta Grycan
•  Dorota Deląg
•  Paris Hilton
•  Thila Tequila
•  Aktorzy CSI Miami 

Zapraszamy! 
 Instytut Urody Elf

WSZYSCY PRAGNIEMY WYGLĄDAĆ PIĘKNIE I ZDROWO… Dzięki Coco Chanel, która spopularyzowała modę 
na opaleniznę, brązowy odcień skóry stał się symbolem zdrowia seksu i elegancji. Najbardziej popularny 
dotąd sposób osiągania efektu zbrązowienia skóry – ekspozycja na promieniowanie UV,  okazał się być 
bardzo niebezpieczny dla wyglądu i zdrowia skóry!
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Od Mozarta do Sinatry, od upalnego słońca do burzy z gromami, od gminnych nieoszlifowanych talentów do artystów z wielkich polskich scen. 
Różnorodność - tak jednym słowem można scharakteryzować XIII Dni Gminy Wielka Wieś, które w miniony weekend świętowaliśmy na boisku LKS 
Orzeł 1948 Bębło, a także w czasie otwarcia nowego budynku wielofunkcyjnego w Bęble. Sobota stała się muzyczną ucztą dla ucha.
Na początek na scenie pojawiły się rodzime talenty wokalne, które 
w maju zostały wyłonione w czasie przeglądu „Poszukiwacze Artystycz-
nych Pereł”. Przegląd ten był jednym z elementów V edycji projektu Mo-
zart kontra Sinatra realizowanego przez Stowarzyszenie Muzyka Świa-
ta AKORD, przy wsparciu MKiDN, Województwa Małopolskiego, 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Wielka Wieś. Utwory 
wykonywane na scenie Dni Gminy były podsumowaniem warsztatów 
wokalno-scenicznych prowadzonych przez Mirosława Witkowskiego, 
utalentowanego i charyzmatycznego wokalistę, uczestnika i finalistę 
m.in. takich programów jak „Szansa na sukces” czy też „The voice of 
Poland”. Co ciekawe dzięki temu projektowi udało się stworzyć bardzo 
różnorodną grupę, którą w sobotę zobaczyliśmy w odsłonie gospel. Do-
datkowo każda z „pereł” zaprezentowała sie w opracowanym w czasie 
warsztatów materiale. Trudno pominąć też fakt, że grupa warsztatowa 
nie tylko świetnie śpiewała, ale także doskonale się wspólnie bawiła.
Oczekując na gwiazdę wieczoru tuż przed koncertem Wójt Gminy 
Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, powitał wszystkich mieszkańców 
oraz przybyłych gości, życząc udanej zabawy. Następnie nadszedł długo 
oczekiwany moment koncertu gwiazdy. Punktualnie o 21.00 na scenę 
wszedł Andrzej Piaseczny, który swoim głosem w jednym momen-
cie zaczarował licznie zgromadzoną publiczność. Chociaż za plecami 
uczestników koncertu nadchodziły czarne chmury zwiastujące zbliżają-
cą się ulewę, to nikt nie oglądał się za siebie, bo wszyscy wspólnie z ar-
tystą śpiewali najpopularniejsze przeboje takie jak chociażby „Śniadanie 
do łóżka”, „Jeszcze bliżej” czy „15 dni”. Z pewnością Piasek również 
czuł tą pozytywną energię płynącą od publiczności, gdyż bez dłuższej 
przerwy powrócił na scenę na bis. Niestety, wszystko co dobre szybko 
się kończy, dlatego z lekką nutką niedosytu pożegnaliśmy nasza gwiaz-
dę XIII Dni Gminy Wielka Wieś, a na koniec pierwszego dnia święto-
wania wystrzeliły sztuczne ognie.
Drugi dzień imprezy rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym 
w Bęble celebrowana przez ks. Stefana Trojana. Była ona związana 
z dalszą częścią obchodów, czyli poświęceniem nowopowstałego bu-
dynku wielofunkcyjnego w Bęble. Po uroczystej mszy, poczty sztan-
darowe gminnych drużyn OSP oraz innych współpracujących z OSP 
Bębło wraz z orszakiem gości, samorządowców i mieszkańców Bębła, 
udały się przy dźwiękach marszów, granych przez Orkiestrę Dętą GO-
KiS w stronę nowego budynku. W czasie ceremonii oprócz tradycyjnych 
przemówień padło też wiele słów podziękowań dla wójta oraz Rady 
Gminy. Prezes OSP Bębło Łukasz Chochół podkreślił, że ten budynek 
był niezbędny, nie tylko jeśli chodzi o komfort straży, ale w szczególno-
ści jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe mieszkańców Bębła 
i okolic, a zwłaszcza szybki dostęp do sprzętu. Swoje wyrazy wdzięcz-
ności wyraził także Zbigniew Mazela Prezes LKS Orzeł 1948 Bębło. 
Drużyny do tej pory w zasadzie nie posiadały swojego zaplecza, a teraz 
będą mieć komfortowe szatnie i biuro. Nie zabrakło także pani sołtys 
Krystyny Janeckiej, która złożyła podziękowania w imieniu mieszkań-
ców, podkreśliła istotę współpracy wszystkich grup społecznych i samo-
rządowych w działaniach na rzecz miejscowości i gminy. Całość uświet-
niły przyśpiewki KGW Bębło oraz Zespołu Bęblanie - zespołów, które 
również znajdą swoje miejsce w nowopowstałym obiekcie. Wszyscy 

wspólnie podkreślali, że ten obiekt był marzeniem każdej z organizacji 
i nikt nie przypuszczał, że tak szybko się ono spełni. Na koniec ksiądz 
proboszcz poświęcił nowy wielofunkcyjny budynek, a przecięcia wstę-
gi wspólnie dokonali: Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, 
Krystyna Janecka sołtys Bębła i Radna Powiatu Krakowskiego, Zbi-
gniew Mazela Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś, Piotr Goraj 
radny Powiatu Krakowskiego i mieszkaniec Bębła, Łukasz Chochół 
Prezes OSP Bębło, a także przedstawiciel pracowni projektowej Marcin 
Paprocki i wykonawca inwestycji Józef Dawiec.
W czasie gdy przy budynku wielofunkcyjnym trwały uroczystości, na 
dużej scenie XIII Dni Gminy przygotowywano się już do potyczek so-
łeckich pod nazwą „Sołectwo na medal”. Do zdobycia było dodatkowe 
5000 zł do funduszu sołeckiego, z możliwością wykorzystania na wy-
brane przez mieszkańców działanie. Sześcioosobowe drużyny zgłosiło 8 
miejscowości gminy. Pierwsze dwie konkurencje wymagały sprawności 
fizycznej, ponieważ przetoczenie ogromnej opony oraz przeniesienie na 
czas człowieka na strażackich noszach wymagało nieco wysiłku. Na-
stępnie należało się wykazać poczuciem rytmu i szczyptą wyobraźni, 
aby zdobyć uznanie publiczności w konkursie tanecznym. Na koniec 
panowie pokazali swą delikatność wyszukując w słomie 80 jajek, co nie 
było w brew pozorom łatwym zadaniem. Ostatecznie pierwsze miejsce 
oraz czek na 5000 złotych, który wręczył Wójt Tadeusz Wójtowicz zdo-
było Bębło, zaraz za nimi uplasował się Giebułtów i kolejno ex-aequo 
Szyce i Czajowice, następnie Wierzchowie, Wielka Wieś, Będkowice, 
Modlnica i Biały Kościół. Wszystkim drużynom gratulujemy i liczymy, 
że kolejnym razem będzie ich już 12. Należy też podkreślić, że kon-
kurs zgromadził liczną publiczność, która dopingowała swoje druży-
ny. W przerwach między konkurencjami na scenie pojawiła się m.in. 
Młodzieżowa Rada Gminny, która wręczyła nagrodę w konkursie na 
logotyp MRG. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęble wystąpiły z re-
pertuarem muzycznym oraz pokazem gimnastycznym dwóch uczennic, 
który akrobacjami zapierał dech w piersiach. Wraz ze swoją małą in-
struktorką, dziewięcioletnią Patrycją, zaprezentowały się też seniorki 
z Modlniczki w tańcu energetycznej, międzypokoleniowej „Czekolady”. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz towarzyski w dmuchanych 
kulach tzw. bubble football, a także konkurs przepychania Fiata 126p 
na czas. Tutaj zdecydowanie wygrała drużyna złożona z panów pamie-
tających czasy, kiedy „malucha” można było spotkać na każdej ulicy, 
a jego usterka była czymś naturalnym. Tak więc tym razem liczyło się 
doświadczenie. Oprócz atrakcji przy scenie, dzieci mogły korzystać 
z tzw. dmuchańców, warsztatów przygotowanych przez Jaskinię Wierz-
chowską oraz Młodzieżową Radę Gminy. Ta ostatnia przygotowała 
również Mini Festiwal Kolorów, gdzie w ruch poszły torebki z prosz-
kiem w tęczowych barwach. Okazało się, że to nie tylko świetna zabawa 
dla młodzieży i dzieci, ale także dali się w nią wciągnąć dorośli. Na ko-
niec do tańca zagrał energetyczny zespół Lifedance, a parkiet był pełny 
do późnych godzin nocnych.

 v www.wielka-wies.pl

XIII DNI GMINY WIELKA WIEŚ

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospo-
darczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, 
że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Głównym celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie usta-
wy o  swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych 
ustaw jest wprowadzenie kilku bardzo istotnych zmian w  funkcjo-
nowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) i procesach rejestracji działalności, procedurach 
wykreślania przedsiębiorców oraz dokonywania sprostowań wpisów. 
Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:
•	 możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wyko-

nywania działalności gospodarczej),
•	 rozszerzenie danych kontaktowych,
•	 zmiany w danych dopisywanych z urzędu,
•	 uproszczenie procedury sprostowania wpisu,
•	 automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
•	 konieczność posiadania tytułu prawnego do lokalu,
•	 zmiany w procedurze wpisu.
Oprócz uproszczenia i usprawnienia obsługi przedsiębiorców poprzez 
CEIDG, wprowadzone zmiany doprecyzują także obowiązujące prze-
pisy w celu jednolitego stosowania prawa i zapewnienia wysokiej jakości 
danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców.
W pierwszej kolejności znowelizowana ustawa wprowadza możliwość 
rezygnacji z wpisu w CEIDG tym osobom, które, mimo że dokonały 
wpisu, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej. W takich 
przypadkach informacja o „rezygnacji” z zamiaru podjęcia działalności 
gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG będzie przeka-
zywana do innych rejestrów połączonych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, 
urzędów skarbowych. Rozszerzony został także zakres danych kontak-
towych przedsiębiorcy, które podlegają wpisowi. Do katalogu dodany 
został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy oraz dodatkowe 
informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. 
O ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca – czy 

chce by dane były widoczne, czy też służyły jedynie do kontaktu z ad-
ministracją. Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby po-
stępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykre-
śleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin mogą już 
samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wpro-
wadzony został także automatyczny mechanizm wykreślania przedsię-
biorcy z CEIDG.
Na mocy nowych przepisów nastąpiło również rozszerzenie katalogu 
danych i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dane te będą 
dopisywane oraz modyfikowane przez właściwe organy, bez koniecz-
ności składania przez przedsiębiorcę wniosku aktualizacyjnego. Wśród 
danych wprowadzanych z urzędu znajduje się informacja o numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz jego ewentualnym unieważnieniu 
lub uchyleniu – wprowadzana przez Urząd Skarbowy. Jeśli we wpisie 
przedsiębiorcy w CEIDG pojawi się informacja o uchylonym numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP) oznacza to, że Naczelnik Urzędu Skar-
bowego właściwy dla tego przedsiębiorcy posiada informacje, że po-
sługiwał się on fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej 
siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 
Istotną zmianą jest również nałożenie na przedsiębiorców obowiązku 
posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podle-
gają wpisowi do CEIDG. Rozwiązanie to zapewni przede wszystkim 
prawdziwość i rzetelność danych adresowych wpisanych do CEIDG. 
Mechanizm ten ma ułatwić również walkę z  nieuczciwymi przedsię-
biorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe, ma służyć likwida-
cji fikcyjnych działalności gospodarczych, często działających poprzez 
tzw. „biura wirtualne” lub też takich, w których korespondencja powra-
ca jako nieodebrana, gdyż osoba zakładająca działalność podała nie-
prawdziwy adres. Tytułu prawnego do nieruchomości nie dołącza się do 
wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi 

ewidencyjnemu na jego wezwanie w cią-
gu 7 dni od doręczenia wezwania. Jego 
niedostarczenie spowoduje wykreślenie 
przedsiębiorcy z rejestru.
Oprócz informacji o przedsiębiorcach i podmiotach dostępnych w CE-
IDG, przedsiębiorcy mają możliwość zweryfikowania czy ich kontra-
henci są czynnymi podatnikami VAT. Izba Skarbowa w Krakowie in-
formuje, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów uruchomiło na 
Portalu Podatkowym  usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, 
która poprzez wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowe-
go NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Ważnym jest aby 
zweryfikować kontrahenta przed dokonaniem transakcji i uchronić się 
przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz grożącymi konsekwencjami 
podatkowymi. Podobną usługę, która oprócz danych o statusie VAT za-
wiera także informacje o rzetelności czeskiego podatnika, uruchomiło 
w ostatnim czasie również Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej. 
Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy podejmują współpra-
cę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach. Informacje o statusie 
„nierzetelnego podatnika VAT”, w języku angielskim, znajdują się na 
stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. Informacja o moż-
liwości sprawdzenia statusu podatkowego podmiotu czeskiego zawarta 
jest również w komunikacie  Ministerstwa Finansów.
Szczegółowe informacje o zmianach w CEIDG dostępne pod adresem:  
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;237aaec8-
-d07c-45b8-84c0-b4dbbde74fbb
Pełny tekst ustawy dostępny na stronie: 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1 

 v Izba Skarbowa w Krakowie

 INFORMACJE O RZETELNOŚCI DANYCH ADRESOWYCH PRZEDSIĘBIORCY 
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W Tenczynku mamy wielki, stary 
las, który kiedyś był malutki, a było 
to tak... Pewnego  dnia  –  nie  wia-
domo  kiedy  dokładnie,  bo  nikt  
akurat nie  spojrzał  w  kalendarz, 
ale  około 100  lat  temu  na  pewno  
–  żył  pewien  chłopak  o  imieniu  
Gienek.  Nie  był  on
dorosły,  bo  miał  15  lat...  ale  
przejdźmy  do  rzeczy.   Gienek  
poszedł  do  lasu  na  grzyby.
Gdy chłopak chodził po lesie, nie 
mógł znaleźć ani jednego grzybka.
- Ojej, za mały ten las – powiedział 
– jest taki malutki, a tyle tu śmie-
ci – podniósł kilka butelek i nagle 
ukazał mu się chochlik.
- Jesteś dobrym człowiekiem, jeśli 
chcesz, mogę powiększyć las – po-
wiedziało małe stworzonko.
- Tak, bardzo bym chciał – ucieszył 
się chłopiec.
- Jest jeden warunek, musisz iść do 
smoka i zrobić co chce. Potem da ci 
magiczne nasiona, które będziesz 
musiał rozsiać.
- Dobrze – rzekł Gienek i poszedł 
poszukać smoka. Szedł ponad pół 
godziny i gdy tak szukał, zobaczył 
drzewo  ze znakiem, na którym 
było napisane „Smok”. Chłopak 
zapukał w drzewo, a z niego wyle-
ciało stworzenie.
- To pewnie smok – powiedział do 
siebie Gienek – Panie lasu, co mam 
zrobić, żebyś mi dał magiczne na-
siona? - zapytał smoka.
- Musisz posprzątać cały las – od-
powiedział. Chłopak przytaknął 
i ruszył sprzątać. Gienek chodził 
po całym lesie i zbierał różne śmie-
ci. Gdy podniósł jeden papierek za-

uważył borowika, więc wziął go do 
koszyka. Kiedy skończył, podszedł 
do drzewa gdzie wcześniej spotkał 
smoka.
- Posprzątałem już cały las – oznaj-
mił chłopiec.
- Wiem, masz tu nasiona i idź je 
zasadzić – powiedział do Gienka.
- Dziękuję – chłopak wziął nasiona 

i poszedł w las rozsiewając je, a za 
nim wyrastały małe drzewka. Gdy 
skończył, na niebie pojawiła się 
piękna tęcza. Teraz już wiecie, skąd 
się wziął wielki Tenczyński las. 

 v Autorzy:  
 Praca zbiorowa – główny autor  

Zofia Sajna klasa III b  
s.p. Zespołu Szkół  

w Tenczynku, 2015 r.

„LEGENDA O LESIE TENCZYŃSKIM”

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

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

Często ciekawe miejsca, które mamy 
pod nosem są nam słabiej znane niż 
te odległe o setki kilometrów. Ta-
kim miejscem, które na pewno warto 
odwiedzić i które nadaje się świetnie 
na wakacyjną eskapadę, jest  oddział 
Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa - Podziemia Rynku. Odział 
powstał we wrześniu 2010 r. i stał się 
ukoronowaniem prac archeologicznych 
prowadzonych na Rynku Głównym 
od 2005 r. Jest to muzeum bardzo 
nowoczesne, multimedialne, wciąga-
jące widza w interakcje. Liczne ekrany 
dotykowe, filmy, odgłosy przenoszące 
w dawne czasy, czy wyświetlane ho-
logramy sprawiają, że wystawa jest 
ciekawa zarówno dla dorosłych jak 
i dzieci.  Dla najmłodszych istnieje spe-
cjalny pokój zabaw oraz mechaniczny 
teatrzyk "Legenda o dawnym Kra-
kowie". Powierzchnia tego rezerwatu 
archeologicznego wynosi blisko 4000 
m2. Odsłonięte dawne mury, uliczki, 
zrekonstruowane domy i warsztaty 
przenoszą zwiedzającego w dawne cza-
sy. Prezentowanych jest bardzo dużo 
obiektów, które zostały odnalezione 
podczas prac archeologicznych: mo-
nety, naczynia, przybory higieniczne, 
ozdoby, paciorki, czy groty tatarskich 
strzał.  Ze względu na dużą liczbę 
zwiedzających turystów, do podziemi 
najlepiej wybrać się w dzień powsze-
dni. Muzeum otwarte jest w niektóre 
dni nawet do godz. 22.00. We wtorki 
zwiedzanie jest bezpłatne.
Moją kolejną propozycją jest Sando-
mierszczyzna. Sandomierz jest wy-
marzonym miejscem na spędzenie 
przyjemnego weekendu. Dojazd samo-
chodem zajmuje ok dwóch i pół godzi-
ny, jednak po drodze polecam zwiedzić 

zamek w Baranowie Sandomierskim. 
Jest to perła architektury manierystycz-
nej. Zamek rodziny Leszczyńskich 
zwany jest czasami Małym Wawelem. 
Autorstwo projektu przypisywane jest 
włoskiemu rzeźbiarzowi i architektowi 
Santiemu Gucciemu, który był na-
dwornym artystą polskich monarchów. 
Zamek zachował się w niemal niezmie-
nionym kształcie. Największe przeróbki 
miały  miejsce w drugiej połowie XVII 
w, kiedy to artysta Tylman z Gameren 
nieco zmienił zachodnie skrzydło oraz 
zbarokizował wnętrza. Najpiękniejszą 
częścią zamku jest wspaniały dziedzi-
niec z okazałymi krużgankami. Zamek 
otacza stylowy ogród. 
Sam Sandomierz kryje kilka wspania-
łych zabytków . Do najokazalszych na-
leży ratusz, który łączy w sobie gotycką 
formę budowli z renesansową attyką 
i siedemnastowieczną wieżą.  Kolejną 
perłą jest  kościół katedralny, ufun-
dowany przez Kazimierza Wielkiego. 
Gotycka bryła kryje bogate barokowe 
i rokokowe wnętrze. Wart zobaczenia 
jest również zamek królewski oraz Bra-
ma Opatowska - zachowany element 
fortyfikacji obronnej miasta. Na szczy-
cie bramy znajduje się taras widokowy.  
Sandomierz posiada bardzo dobrze za-
chowaną starówkę, wiele zabytkowych 
kamienic  prezentuje się bardzo ma-
lowniczo. Wśród nich można odnaleźć 
domy Oleśnickich, dom Mikołaja Gó-
reckiego (kompozytora) oraz tzw. Dom 
Długosza, w którym obecnie istnieje 
Muzeum Diecezjalne. Sandomierz po-
siada specyficzny klimat. To kameralne 
miasteczko, które w ostatnich latach 
zyskało na popularności. 
Dla osób, które mają nieco więcej cza-
su, polecam rozszerzyć wersję wakacji 

midi i po zwidzeniu sandomierskich 
atrakcji udać się do Kazimierza Dol-
nego, gdzie można podziwiać okazałą 
farę, która należy do stylu zwanego 
renesansem lubelskim.  Cechą cha-
rakterystyczną jest lekka smukła bryła. 
We wnętrzu, na szczególną  uwagę 
zasługują siedemnastowieczne stalle 
(ławki) w prezbiterium, a także stiuko-
we zdobienie sklepienia. Wyjątkowe są 
również kaplice : Różańcowa, Borkow-
skich i Górskich. To nieduże miastecz-
ko zasłynęło z okazałych kamieniczek 
w renesansowym stylu. Charaktery-
stycznym symbolem miasta stała się 
również drewniana studnia, umiejsco-
wiona na rynku. Pozostałością po cza-
sach świetności Kazimierza Dolnego 
są zabytkowe spichlerze,  położone na 
brzegu Wisły.  Z Kazimierza Dolnego,  
można wybrać się jeszcze do Nałęczo-
wa, Puław oraz wspaniałego Lublina. 
Opis tych miejsc przekracza niestety 
możliwości tego artykułu. Zaintereso-
wanym  gorąco polecam te miejsca. 
Dla rodzin z dziećmi, nie bez znaczenia 
jest fakt, że z Sandomierza i Kazimie-
rza Dolnego blisko jest do Bałtowa, 
w którym mieści się wspaniały Bał-
towski Kompleks Turystyczny. Jest 
tam JuraPark z figurami dinozaurów 
naturalnych rozmiarów, Oceanarium 
Prehistoryczne, Zwierzyniec Bałtow-
ski, Kraina Koni, Wioska Czarownic, 
Park Rozrywki i wiele innych.  
Wakacje nie muszą być udane tylko 
nad morzem.  Gdziekolwiek Państwo 
będziecie, życzę wspaniałych emocji 
i kojącego wypoczynku.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MOJE TRZY PROPOZYCJE NA KONIEC WAKACJI 
Zaczął się ostatni miesiąc wakacji. Dni mijają i wkrótce przywitamy jesień. Dla tych, którzy nie 
zdążyli jeszcze odbyć, a nawet zaplanować urlopu, przygotowałam propozycje na koniec lata.  
Tym, którzy w tym roku nie mogą sobie pozwolić na dłuższy wyjazd, wybrałam opcję jedno-
dniową- takie mini wczasy. Wersja midi - czyli weekend pełen atrakcji, oraz wersja maxi, czyli 
całotygodniowy wypoczynek - oczywiście nie byłabym sobą gdyby w tle nie było sztuki, historii 
i kultury. Przede wszystkim są to propozycje uniwersalne dedykowane różnym osobom. Myślę, że mogą się 
spodobać zarówno parom, rodzinom z dziećmi jak i osobom aktywnym, które nie lubią leżenia plackiem na słońcu.
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KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z pietruszki i pora 
z porzeczkami:
• 2 pietruszki 
• 2 pory (białe części) 
• 2 ziemniaki
• 1 ząbek czosnku
• 2 liście laurowe
• 2 ziela angielskie
• 1/3 łyżeczki chili
• szczypta soli, pieprzu 
• 300 ml wody
• 2 łyżki masła 
• boczek wędzony  

w plasterkach
• 5 plastrów sera morskiego 

MSM Mońki

Pietruszkę obieramy, myjemy 
i kroimy w plasterki. Pora do-
kładnie płuczemy zimną wodą, 
kroimy w plasterki, ziemniaki 
obieramy i kroimy w kostkę. 
Do garnka dajemy masło, gdy się 
rozpuści dodajemy pietruszkę, 
pora i ziemniaki, całość przesma-
żamy przez kilka minut, po chwili 
dodajemy wodę i ziele angielskie 
oraz liście laurowe, przykrywamy 
pokrywką i gotujemy do mięk-
kości warzyw. Gdy warzywa już 
się ugotują, ostrożnie wyciągamy 
liście laurowe i ziele angielskie. 
Warzywa miksujemy, doprawia-
my chili, solą i pieprzem, dosypu-
jemy do zupy drobno posiekany 
żółty ser wraz z przeciśniętym 
przez praskę czosnkiem. 

Gdy zupa się gotuje na suchej pa-
telni, układamy plasterki boczku 
i na niewielkim ogniu smażymy 
boczek, delikatnie go obracając 
ze dwa razy. Gdy boczek nam się 
dobrze zrumieni, przekładamy go 
na papier ręcznikowy i delikatnie 
osuszamy papierem. Odkładamy. 
Ser kroimy w paseczki. Na patel-
ni kładziemy papier do pieczenia, 
na nim nasz ser w paseczkach i na 
małym ogniu podgrzewamy, aż 
ser się rozpuści. Wtedy ściągamy 
papier, kładziemy na desce i cze-

kamy aż wystygnie. Ser po czymś 
takim staje się plastyczny – ja 
ułożyłam go na boczku. 
Do miseczek nalewamy zupę, do 
każdej miseczki wkładamy nasz 
boczek z serem, posypujemy deli-
katnie pieprzem i podajemy. 
Moje dzieci wyjadały zupę posił-
kując się boczkiem:), ale jednak 
polecam łyżkę ;) Nabierając zupę, 
trafiamy na kawałeczki ciągnące-
go się sera... Do tego boczek i... 
mniam!

Ostatnimi dniami chodziła za mną zupa krem, delikatna, ale żeby 
jednak ten pazur w niej był. I tak powstała ta zupa, delikatna 
w smaku, ale zupa krem. Do tego chips z boczku z żółtym serem, 
więc i coś chrupiącego było... Pysznie było!

ZUPA KREM Z PIETRUSZKI I PORA

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

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

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

Na koniec wakacji proponujemy wspomnienie letniej, 
niesamowitej atmosfery tenczyńskiej Nocy Świętojań-
skiej, która w tym roku odbyła się 18 czerwca - imprezy 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobieta w Regionie 
już po raz piąty...
Warsztaty plastyczne, zabawy z dziećmi, rozbijanie piniaty, 
wszechobecne wianki, ich wicie i prezentowanie, tańce szkockie 
Zespołu Tańców Świata Zdrojanie, liczny i rozśpiewany korowód 
z pochodniami... Wspaniałe widowisko - światło, woda, muzyka, 
czyli „Tańczące Fontanny” oraz niesamowity i klimatyczny nocny 
koncert nad Stawem Wrońskim - stare, słowiańskie pieśni, wyko-
nywane tradycyjnie przez kobiety podczas Nocy Kupały...
Tenczyńska Noc Świętojańska to wydarzenie całkowicie niepo-
wtarzalne i inne od wszystkich. Tę magię po prostu trzeba poczuć! 
Liczymy na podobne emocje za rok!

 v Redakcja

ECHA V NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W TENCZYNKU

fot. Janina Podgórska

fot. Marian Lewicki

fot. Marian Lewicki

fot. Marian Lewicki

fot. Janina Podgórska

fot. Janina Podgórska

fot. Janina Podgórska

fot. Janina Podgórska

UWAGA - UTRUDNIENIA W RUCHU  
od dnia 16 sierpnia 2016
W związku z rozpoczęciem robót na kontrakcie:  

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,  
odcinek Zabrze - Katowice - Kraków  

Przetarg nr 3a - Modernizacja odcinka:  
Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133) 

Informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2016 r. 
 wystąpią następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

• od dnia 16.08.2016 r. zamknięty zostanie przejazd  
pod wiaduktem kolejowym w Zabierzowie (ul. Kolejowa)

• od dnia 23.08.2016 r. zamknięty zostanie wiadukt  
drogowy wzdłuż ul. Topolowej w miejscowości Rząska

• od dnia 06.09.2016 r. zamknięty zostanie przejazd kolejowy  
w miejscowości Niegoszowice.

Za utrudnienia przepraszamy.
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 TRENDY NA JESIEŃ !!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek  15.00- 17.00 •

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Chociaż mamy lato i wakacje, ORIFLAME przygotowało już nową, 
ultralekką serię kosmetyków na jesień featherlight:
- Tusz do rzęs Featherligh niezwykle lekki, świetnie się rozprowadza, 
nie zbija w grudki i nie osypuje się. Formuła z naturalnymi woskami 
znakomicie wydłuża i podkreśla rzęsy, nie obciążając ich. Do wyboru 
black i prune.
- Pomadka 5 w 1 zapewnia ustom pełne, lecz niezwykle lekkie pokrycie 
kolorem. Doskonałej jakości formuła z naturalnymi woskami roślinny-
mi, w tym nasion ze słonecznika, nawilża usta oraz pomaga je zmięk-
czyć i odżywić. Dostępna w 8 kolorach.
- Pyłkowy cień do powiek - lekki, jedwabisty, połyskujący o dużej 
zawartości pigmentu. Doskonale się rozprowadza i zapewnia możli-
wość stopniowania nasycenia kolorem - od subtelnego po wyrazisty. 
Dostępny w 5 kolorach, które możemy mieszać.
- Lakiery do paznokci Very Me w 4 super modnych, lśniących kolorach.
Wszystkie kosmetyki możemy przetestować i zamówić w naszych biurach.

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

tel. 733-030-663 • www.perfectslim.net.pl

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

OFERUJEMY POMOC DLA:
Zrób krok już dziś i umów się na konsultacje!

• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
       (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)

• osób o zwiększonej aktywności fizycznej 
     - dietetyka sportowców
• dzieci i młodzieży
• kobiet w ciąży i młodych mam
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją 
     dotychczasową dietę i dowiedzieć się, jak prawidłowo 
     komponować jadłospis.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

W naszych salonach wykonujemy okulary korekcyjne na podstawie 
badań wzroku przeprowadzonych w naszych gabinetach okulistycz-
nych i na  podstawie recept zewnętrznych.

OKULARY KOREKCYJNE

W naszych zakładach ofe-
rujemy soczewki okularo-
we renomowanych firm:  
Seiko, Essilor, Zeiss i inne. 
Proponujemy szeroki wy-
bór opraw okularowych.  
W naszej ofercie znajdzie-
cie Państwo oprawy zna-
nych, szanowanych marek 
w bogatej kolorystyce 
i wzornictwie.
Specjalizujemy się  
w wykonywaniu okularów: 
• progresywnych, dwuogniskowych
• przeciwsłonecznych z korekcją wła-

ściwą dla Państwa wady
• indeksowych  

(pocienianych stosowanych  
przy dużych wadach wzroku)

• okulary sportowe z możliwością 
wstawienia soczewek korekcyjnych

• okulary pływackie i maski  

do nurkowania z mocą
• okulary ochronne (do pracy) z mocą
Posiadany przez nas wysokiej klasy 
sprzęt optyczny firmy NIDEK umożli-
wia bez wyjątku  wykonanie każdego 
okulara, co gwarantuje Państwu naj-
wyższą jakość i profesjonalizm świad-
czonych usług.
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; 
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 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
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DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

"Gwarek Małopolski" dystrybuowany jest 
w miejscowościach:

 redakcja@gwarek-malopolski.pl
 reklama@gwarek-malopolski.pl

 696 595 118
 796 351 499

Gmina Jerzmanowice-Przeginia:
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary

Gmina Krzeszowice:
Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd,
Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,

Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice,
Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, 

Wola Filipowska, Zalas.

Gmina Liszki:
Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna,

 Czułów, Jeziorzany, Kaszów, 
Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, 

Piekary, Rączna, Ściejowice.

Gmina Wielka Wieś:
Bębło, Będkowice, Biały Kościół,
Czajowice, Giebułtów, Modlnica,

Modlniczka, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie.

Gmina Zabierzów:
Aleksandrowice, Balice, Bolechowice,

Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, 

Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, 

Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

SOLIDNY KOLPORTAŻ 

PONAD 10 LAT DOŚWIADCZENIA 
   NA RYNKU PRASOWYM

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA 
   REKLAMY O POWIAT OLKUSKI 

   I POWIAT ZAWIERCIAŃSKI 

ATRAKCYJNE CENY I RABATY

REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!

Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że postawa w której uczymy się czy 
pracujemy wpływa na naszą efek-
tywność i koncentrację. W przy-
padku dzieci ma ona również nie-
bagatelny wpływ na ich zdrowie. 
W okresie wzrostu i mineralizacji 
kości, czyli od urodzenia nawet do 
20 roku życia, kręgosłup jest bar-
dzo podatny na czynniki zewnętrz-
ne. Niewłaściwie dobrane biurko 
i krzesło zwiększają więc ryzyko 
powstawania wad postawy.
- Urządzając pokój ucznia, powin-
niśmy zwrócić szczególną uwagę 
na organizację miejsca do nauki. 
Kluczowe jest dobranie odpowied-
niego biurka i krzesła, ale ważną 
rolę odgrywa też oświetlenie - za-
równo stanowiska pracy, jak i ca-
łego pokoju – mówi Monika Czyż, 
Kierownik Działu Meble Biurowe 
w IKEA Kraków- Jeżeli chcemy 
mieć pewność, że nasze dziecko 
odrabia lekcje w warunkach sprzy-
jających przyswajaniu wiedzy, 
warto skonsultować to ze specja-
listą. Takich porad można zasię-
gnąć teraz bezpłatnie w IKEA 
Kraków – dodaje Monika Czyż.
Porady fizjoterapeutów z zakresu 
ergonomii miejsca pracy i nauki 
będą odbywać się do 28 sierpnia 
we wszystkie piątki, soboty i nie-
dziele, w dziale mebli biurowych 
IKEA Kraków. Dodatkowo osoby, 
które zdecydują się na zakup mebli 
dla dziecka lub nastolatka w dniach 
od 25 lipca do 28 sierpnia, mogą 
skorzystać ze zwrotu 10% wartości 
zakupów na kartę rabatową.
Warto przypomnieć sobie pod-
stawowe zasady, których należy 
przestrzegać podczas urządzania 
miejsca do nauki.

Prawidłowa postawa  
to podstawa

Najważniejszym meblem używa-
nym w trakcie odrabiania lekcji jest 
bez wątpienia biurko. Jego wysokość 
powinna być dostosowana do wzro-
stu dziecka, tak aby podczas pisania 
na klawiaturze lub w zeszycie kąt 
pomiędzy ramieniem a przedramie-
niem wynosił 90°.
- Zasada jest taka, że blat biurka ma 
znajdować się na wysokości łokcia 
użytkownika, a górne ramiona po 
zgięciu przedramion w łokciach 
powinny spoczywać swobodnie – 
mówi Monika Czyż z IKEA Kra-
ków. – Wszyscy zdajemy sobie jed-
nak sprawę, w jakim tempie dzieci 
rosną i jak często trzeba byłoby 
w związku z tym wymieniać biurka. 
Dlatego świetnym rozwiązaniem są 
biurka z regulacją wysokości, które 
„rosną wraz z dzieckiem” i będą 
służyć nam przez długie lata – do-
daje Monika Czyż.
Ogromne znaczenie ma też krzesło 
do nauki. Powinno ono wspierać 
odcinek lędźwiowo – krzyżowy 
kręgosłupa, odcinek szyjny kręgo-
słupa oraz nadgarstek. Poduszka 
siedzenia musi być więc na tyle 
głęboko, aby użytkownik sie-
dząc swobodnie, dotykał plecami 
oparcia bez wpijania się przedniej 
części siedziska w zgięcie kolan 
i wystarczająco szeroka, aby nie 
powodować napięcia w udach. Wy-
sokość krzesła powinna być usta-
wiona tak, aby między kolanami 
a płasko ułożonymi na podłodze 
stopami był kąt 95° – 100°. Pozwa-
la to na swobodne krążenie krwi 
i zmniejsza ryzyko powstawania 
obrzęków nóg. Warto też zwrócić 
uwagę, żeby oparcie umożliwiało 

nieznaczne odchylanie się górnej 
cześci ciała. Ponadto każdy fotel, 
który wykorzystujemy do pracy czy 
nauki koniecznie musi być wyposa-
żony w podłokietniki umożliwiają-
ce wygodne ułożenie ramion. 
- Podłokietniki dostarczają wspar-
cie dla przedramienia i dzięki 
temu pozwalają odciążyć ramiona 
i plecy. Minimalizują też napięcie 
w łokciach – mówi Monika Czyż 
z IKEA Kraków

Oświetlenie ma znaczenie
Kolejnym ważnym elementem 
urządzania pokoju ucznia jest do-
bór odpowiedniego światła. Warto 
pomyśleć nad instalacją oświetle-
nia ogólnego, które będzie miało 
funkcję regulacji natężenia. Dzięki 
temu będziemy mogli dostosowy-
wać jasność w pomieszczeniu do 
warunków atmosferycznych panu-
jących na zewnątrz lub po prostu 
do pory dnia.  Oprócz oświetlenia 
ogólnego musimy koniecznie za-
stosować oświetlenie punktowe.
- Dodatkowa lampka do pracy jest 

niezwykle ważna. Powinniśmy uży-
wać jej do każdej czynności, którą 
wykonujemy przy biurku. Jeżeli nie 
mamy wystarczająco dużo miej-
sca na blacie, możemy zastosować 
lampkę na klipsach, którą przypina-
my np. do półki znajdującej się przy 
biurku – mówi Monika Czyż.
Odpowiednio zaprojektowane, er-
gonomiczne miejsce do nauki i pra-
cy wpływa na naszą efektywność 
i sprzyja postępom w nauce, war-
to więc zadbać o każdy szczegół, 
a wszelkie wątpliwości skonsulto-
wać ze specjalistą.

JAK URZĄDZIĆ MIEJSCE DO NAUKI
Wakacje to dla uczniów czas wolny od nauki, a dla rodziców… idealny moment na przygotowanie pokojów 
swoich pociech do nowego roku szkolnego. Jak się do tego zabrać? Na początek warto sprawdzić czy 
biurko i krzesło dziecka pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy podczas odrabiania lekcji. Do   
28 sierpnia można bezpłatnie skonsultować to z fizjoterapeutami. Porady z zakresu ergonomii miejsca 
pracy i nauki będą odbywać się w IKEA Kraków.

W programie rywalizacja zgło-
szonych grup na stacjach roz-
mieszczonych w różnych punk-
tach,
Ponadto: 
•	 Prezentacja „Modlnica - szlak 

historyczny miejsc, których 
już nie ma”

•	 Konkursy i zabawy dla dzieci 
i młodzieży 

•	 Koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej,

•	 Występ Zespołu Modlnicanie 
i Kapeli Jurajskiej,

•	 W trakcie trwania imprezy, 
poczęstujemy grochówką 
i ciastem,

•	 Ratownicy z KM PSP i OSP 
Modlnica udzielą instrukta-
żu w zakresie ratownictwa 
medycznego,

•	 Na zakończenie rozdanie na-
gród uczestnikom Terenowej 
Gry wiejskiej.

Patronat Medialny : Dziennik 
Polski, Przegląd Lokalny 
Gra organizowana jest w ramach 
realizacji zadania publiczne-
go w zakresie edukacji oświaty 
i wychowania Gminy Wielka 
Wieś. Gra przygotowana zo-

stała przy współpracy 
SF Teatr Regionalny 
w Krakowie, Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Wielkiej Wsi, Gmin-
nego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu, Referatu 
Promocji i Rozwoju, 
Gminy Wielka Wieś, 
Zespołu Modlnicanie, 
OSP Modlnica, Ze-
społu Szkolno – Przed-
szkolnego w Modlnicy.
Chcemy w ten sposób 
promować dziedzictwo 
kulturowe podkrakow-
skiej wsi Modlnica oraz 
jej różnorodność, bo-
gactwo tradycji, folklo-
ru oraz spuścizny pozostawionej 
w dziełach Oskara Kolberga. 
Poprzez jej organizację przybli-
żymy dawne i zapomniane życie 
mieszkańców Modlnicy.
W związku organizacją serdecz-
nie zapraszamy osoby pełnolet-
nie do wzięcia udziału w dru-
giej grze wiejskiej realizowanej 
w Modlnicy. 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 
27 sierpnia 2016 r. Obowią-
zuje kolejność zgłoszeń, liczba 
miejsc ograniczona (szczegóły 

w regulaminie). Uczestników 
gry wiejskiej obowiązuje strój  
nieformalny, najlepiej sportowy 
i wygodny.
Dla uczestników przewidujemy 
nagrody. 
Zachęcamy również wszystkich, 
którzy przybędą do śledzenia 
przebiegu tego wydarzenia. Na 
zakończenie wszystkich zapra-
szamy na poczęstunek.
Uczestnicy będą mogli w nie-
standardowy sposób pozyskać 
wiedzę z zakresu kultury i hi-
storii podczas realizowanej gry. 

Forma gry będzie wzbogacona 
o działania z mapą, twórczość 
plastyczną, taneczną, zagadkami 
związanymi ze wsią Modlnica, 
fotografię zabytkowych terenów 
otuliny dworu, zadania bazujące 
na talentach i umiejętnościach 
uczestników. Stacje wyposażone 
będą w rekwizyty związane z eg-
zystencją mieszkańców Modlni-
cy w XIX w. i I poł XX w.
Zapraszamy do udziału i kibico-
wania zawodnikom. 

TERENOWA GRA WIEJSKA W MODLNICY
Zapraszamy na grę pt. „Egzystencjonalne formy życia mieszkańców wsi Modlnica”, która odbędzie 
się w Modlnicy 3 września 2016 r. w godz. 14.00-18.00. Start gry nastąpi o godz. 14.00 w Modlnicy 
z Amfiteatru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy na ul. Sportowa 2. Terenowa gra wiejska 
zostanie przeprowadzona na terenie Modlnicy.
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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

Postępowanie to jest postępowaniem 
odrębnym,  regulowanym przepisami 
art. 4841 – 497 kodeksu postępowa-
nia cywilnego. W pierwszej kolejności 
Sąd po wniesieniu powództwa bada, 
czy dochodzone roszczenie należy do 
katalogu wskazanego w art. 485 kpc 
oraz czy spełnia ono stawiane w tym 
przepisie wymagania formalne. Spra-
wa rozpatrywana na posiedzeniu nie-
jawnym w składzie jednoosobowym. 
Jeżeli spełnione są przesłanki, Sąd 
wydaje nakaz zapłaty, w treści którego 
nakazuje dłużnikowi w ciągu dwóch 
tygodni zaspokoić roszczenie powoda, 
lub w tym terminie wnieść zarzuty od 
nakazu zapłaty. Istotnym jest to, że 
sam pozew podlega opłacie w 1/4 czę-
ści opłaty zamiast 5 % jak w zwykłym 
procesie, natomiast pozostałe 3/4 musi 
opłacić pozwany, jeżeli wnosi zarzuty 
od nakazu zapłaty. Jeżeli nie zostaną 
spełnione przesłanki do wydania na-
kazu zapłaty w postępowaniu nakazo-
wym, sąd bada czy istnieją przesłanki 
aby rozpoznać sprawę w postępowaniu 
upominawczym, która rozpoznawana 
jest również na posiedzeniu niejaw-
nym, a jeżeli nie ma kieruje ją na drogę 
zwyczajnego postępowania cywilne-
go. Wiąże się to wezwaniem powoda 
do uzupełnienia braków formalnych 
w postaci konieczności opłacenia po-
zostałych 3/4 części opłaty sądowej.
Podstawą wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym najczę-
ściej są roszczenia opisane w treści art. 
485 § 1 k.p.c. tj. roszczenia pieniężne 
albo świadczenia innych rzeczy za-
miennych, o ile okoliczności uzasad-
niające dochodzone żądanie zostały 
udowodnione dołączonymi do pozwu 

dokumentem urzędowym, zaakcepto-
wanym przez dłużnika rachunkiem, 
wezwaniem dłużnika do zapłaty 
i pisemnym oświadczeniem dłużnika 
o uznaniu długu lub zaakceptowanym 
przez dłużnika żądaniem zapłaty, 
zwróconym przez bank i nie zapłaco-
nym z powodu braku środków na ra-
chunku bankowym. Należy pamiętać, 
że do pozwu w postępowaniu naka-
zowym należy dołączyć dokumenty, 
a nie tylko je powołać, najlepiej w ory-
ginale albo ich odpisów poświadczo-
nych przez notariusza albo występują-
cych w sprawie adwokata bądź radcę 
prawnego, gdyż w przeciwnym razie 
sprawa kierowania jest na drogę po-
stępowania upominawczego. 
Nakaz zapłaty jest orzeczeniem 
uwzględniającym roszczenie po-
woda tylko w całości, gdyż Sąd nie 
może wydać nakazu zapłaty tylko co 
do części dochodzonych roszczeń, 
a w pozostałej części powództwo 
oddalić, bowiem oddalić powództwo 
można tylko po przeprowadzeniu 
rozprawy w postępowaniu zwykłym. 
Nakaz zapłaty wydany w postępo-
waniu nakazowym jest orzeczeniem 
sądowym, które nawet po wniesieniu 
ewentualnych zarzutów od nakazu 
zapłaty wcale nie zostaje uchylone. Co 
więcej, jest tytułem zabezpieczenia, 
tak więc na jego podstawie możliwe 
jest przeprowadzenie zabezpieczenia, 
a następnie wyegzekwowanie części 
roszczenia przez komornika jeszcze 
przed prawomocnym zakończeniem 
postępowania. 
Pozwany wraz z nakazem zapłaty 
otrzymuje odpis pozwu i dołączonych 
do niego dokumentów. W praktyce 

osoba pozwana o postępowaniu do-
wiaduje się najczęściej mając już wy-
dane przeciw sobie orzeczenie, przed 
którym bronić się można jedynie 
wnosząc płatne i obwarowane wie-
loma rygorami formalnymi zarzuty, 
gdyż chcąc wnieść zarzuty od nakazu 
zapłaty, pozwany musi w ich treści 
podnieść wszystkie znane mu oko-
liczności faktyczne, zarzuty i wnioski 
dowodowe przeciw żądaniu pozwu, 
pod rygorem ich pominięcia w dal-
szym postępowaniu, chyba że strona 
uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich 
w zarzutach bez swojej winy lub że 
uwzględnienie spóźnionych twier-
dzeń i dowodów nie spowoduje zwło-
ki w rozpoznaniu sprawy albo że wy-
stępują inne wyjątkowe okoliczności.
Zgodnie z art. 495 § 1 kpc, w razie 
prawidłowego wniesienia zarzutów 
przewodniczący wyznacza rozprawę 
i zarządza doręczenie ich powodo-
wi. W toku postępowania nie można 
występować z nowymi roszczeniami 
zamiast lub obok dotychczasowych. 
Jednakże w razie zmiany okoliczności 
powód może żądać zamiast pierwot-
nego przedmiotu sporu jego wartości 
lub innego przedmiotu, a w sprawach 
o świadczenie powtarzające się może 
nadto rozszerzyć żądanie pozwu 
o świadczenia za dalsze okresy. 
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd 
wydaje wyrok, w którym nakaz za-
płaty w całości lub w części utrzymuje 
w mocy albo go uchyla i orzeka o żą-
daniu pozwu, bądź też postanowie-
niem uchyla nakaz zapłaty i pozew 
odrzuca lub postępowanie umarza. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
Postępowanie nakazowe jest postępowaniem prowadzącym do wydania orze-
czenia mającym na celu szybkie i tanie doprowadzenie do wyegzekwowania od 
dłużnika dochodzonej należności. 

12 czerwca tego roku w kościele pw. św. Kata-
rzyny w Tenczynku, pod życzliwym okiem 
proboszcza tamtejszej parafii, miało miejsce 
niezmiernie ciekawe wydarzenie artystyczne 
– koncert Józefa Skrzeka z przyjaciółmi, w któ-
rym wystąpili: Barbara Szwed, Oliwia Nazimek, 
Jacek Lecznar, Andrzej Pałka oraz Małgorzata 
Winiarska – organizatorka wydarzenia, dzię-
ki której zaangażowaniu, pasji i ogromnemu 
nakładowi pracy, koncert mógł się odbyć.

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

Prócz poezji Jana Pawła II oraz 
Romana Brandstaettera licznie 
zgromadzona publiczność miała 
przyjemność wysłuchać pięknej, 
niesamowicie optymistycznej, peł-
nej nadziei i radości życia poezji 
krzeszowickiej, niepełnosprawnej 
poetki Marty Dąbkowskiej.
Józef Skrzek to wszechstronny 
muzyk, instrumentalista, kompo-
zytor i wokalista, który współpra-
cuje z muzykami takimi jak Halina 
Frąckowiak czy Michał Urbaniak. 
Współpracował także z grupą 
Breakout. Jest twórcą muzyki te-
atralnej i filmowej, m.in. do nie-
zapomnianych filmów Lecha Ma-
jewskiego -„Angelus”, „Wojaczek”, 
„Młyn i krzyż” czy „Pokój saren”. 
Daje koncerty fortepianowe, jak 
również koncertuje z góralskimi 
kapelami. Ważną częścią działal-
ności artysty są koncerty w kościo-
łach, gdzie gra na syntetyzatorach 
i organach, jak to miało miejsce 
podczas czerwcowego koncertu.
Mamy nadzieję, że w tym niezwy-
czajnym miejscu, jakim jest ten-
czyński kościół, nie po raz ostatni 
dane nam było uczestniczyć w tak 
wspaniałym wydarzeniu artystycz-
nym. Taki koncert to prawdziwe do-
świadczenie Najwyższego – piękna 
i harmonii w czystej postaci…

 v Redakcja

UCZTA MUZYCZNA I POETYCKA – PEŁEN WZRUSZEŃ 
KONCERT JÓZEFA SKRZEKA I PRZYJACIÓŁ – WSPOMNIENIE
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a w Brodłej.  

Cena: 337 tys. PLN.
2. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W 

domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
3. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1,8 mln PLN.
4. Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może 

być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i 
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN

5. Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum 
Zabierzowa.  
Cena: 320 tys. PLN.

6. Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
7. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
8. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  

Cena: 285 tys. PLN.
9. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.  

Cena 185 tys. PLN.
10. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
11. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
12. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod 

działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln 
PLN.

13. Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 249 tys. PLN
14. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia 

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
15. 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.

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

17. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
18. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
19. 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.

20. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
21. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
23. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
25. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
26. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

29. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
30. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
31. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W 

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
32. 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.

33. 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.

34. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.  
Cena: 154 tys. PLN

35. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
36. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. 

Cena: 84 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
38. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 

mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
39. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
40. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

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

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

43. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

45. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
46. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
47. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
48. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
49. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  

Nowa cena: 120 tys. PLN.

50. 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. 

51. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
52. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
53. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i 

Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
54. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu 

zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo 
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

55. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm. 
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

56. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow. 
użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys. 
PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

57. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodaro-
wania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.

58. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

59. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

60. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
61. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
62. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
63. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
64. 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.

65. 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.

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

67. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium 
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - 
budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 
245 tys. PLN.

68. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, 
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

69. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. 
pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. 
Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

70. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu 
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 
143 tys. PLN.

71. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

72. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

73. 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.

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

77. 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).

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

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

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

81. 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.

82. 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 
83. 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
84. Mieszkanie jednopokojowe na I piętrze, w kamienicy w Krakowie. Kaucja w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu. Cena: 700 PLN/m-c.
85. Pokój w domu w Bolechowicach, wspólna łazienka i kuchnia. Kaucja w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu. Cena: 700 PLN/m-c plus media wdł. zużycia (ok. 70 zł).
86. Odrębne mieszkanie po remoncie, ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie, w spokojnej 

okolicy. Ogród oraz duży balkon, miejsca parkingowe. Cena: 1000 PLN/m-c plus media.
87. Górna część domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Szycach. Miejsca parkingowe. Kaucja 

w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1000 PLN/ m-cplus ogrzewanie i 
wszystkie media -  kwota łączna 500 PLN/m-c.

88. Nowy, komfortowy apartament o pow. ok. 70 m kw. w Balicach. Teren zamkniętego 
osiedla nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 
2800 PLN/m-c plus media.

89. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte 
są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750 
PLN/m-c

90. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygna-
cyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś.  Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000 
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w 
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

91. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw.  Kaucja zwrotna w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami  - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW
92. Góra domu dla max. 9 pracowników w Bolechowicach, miejsca parkingowe, teren 

zamknięty. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2 tys./ m-c plus media 
w/g zużycia.

93. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny 
od 1 sierpnia.

94. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

95. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena 
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

96. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu urody czy biura. Cena: 
700 PLN/m-c.

97. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru, salonu urody czy 
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

98. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przegi-
nia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody czy 
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

99. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw. 
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500/m-c plus media.

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

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

 

DO ZAMIANY
102. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu,  działka  

10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

Poszukujemy domów do całkowitego lub częściowego remontu - 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 SPRZEDANIA

Widokowa i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka, o powierzchni 

28 a w Miękini gm. Krzeszowice.  
Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na zabu-
dowanej działce obok. Bliskość lasu i nietuzin-
kowe widoki.

Cena: 154 tys. PLN. 

Dom 100 m kw. plus stodoła  
60 m kw. na przepięknej,  

budowlanej działce 30 a w Brodłej. 
Dom z lat 60 tych, z przeznaczeniem do czę-
ściowego remontu, choć całość jest zamiesz-
kała.  Działka przy domu to przepiękny sad 
z malinami, jabłoniami i pięknymi roślinami 
oraz kwiatami.  

Cena: 337 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

Działka budowlana 23 a  
w Nieporazie (gm. Alwernia).

Świetnie skomunikowana, jednocześnie jednak 
położona w zacisznym miejscu.

Cena: 88 tys. PLN.   

Mieszkanie jednopokojowe  
na I piętrze, w kamienicy,  
przy ul. Dąbrowskiego,  

na Zabłociu w Krakowie..
Pokój ok. 11 m kw., łazienka z brodzikiem  
i kuchnia. Kaucja w wysokości jednomiesięcz-
nego czynszu.

Cena: 700 PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe 
o pow. 52 m kw. w Krzeszowicach.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
balkonem, łazienka przedpokój. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska oraz garaż pod 
powierzchniami mieszkalnymi. 

Nowa cena: 249 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

JERZMANOWICE - TRZEBINIAZABIERZÓW

TRZEBINIA

WIELKA WIEŚ

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

„JASON BOURNE” (NAPISY PL)
• 12.08, 14.08, 16.08, 18.08 - 21:00 • 13.08, 17.08 - 18:30 •    
czas trwania: 123 min., sensacyjny, USA, bilety - 14 zł i 12 zł

„KIEDY GASNĄ ŚWIATŁA” (NAPISY PL)
• 12.08, 14.08, 16.08, 18.08 - 18:30 • 13.08, 17.08 - 20:15 •

czas trwania: 73 min, horror, USA, bilety - 14 zł i 12 zł

„ŚMIETANKA TOWARZYSKA” (NAPISY PL)
• 19.08, 20.08, 21.08, 23.08, 24.08, 25.08 - 17:00 • 26.08, 27.08, 28.08, 30.08, 31.08, 1.09 - 19:00 •    

czas trwania: 90min, komedia, USA, bilety - 14 zł i 12 zł

„SAUSAGE PARTY” (NAPISY PL)
• 19.08, 20.08, 21.08, 23.08, 24.08, 25.08 - 19:00, 21:00 • 26.08, 27.08, 28.08, 30.08, 31.08, 1.09 - 21:00 •     

czas trwania: 90min, kom anim. dla dorosłych, USA, bilety - 14 zł i 12 zł

KINO LETNIE: „ROBINSON CRUSOE” (DUBBING PL) 
• 19.08, 25.08 - 3D 10:00, 2D 15:00 • 21.08 - 2D 15:00   • 23.08 - 3D 12:00 • 24.08 - 2D 10:00, 3D 15:00 • 

czas trwania: 90 min, animowany, Niemcy, cena - 6 zł-2D / 7 zł -3D 

KINO LETNIE: „DZIELNY KOGUT MANIEK” (DUBBING PL)
• 19.08, 24.08, 25.08 - 12:00  • 20.08 - 15:00 • 23.08 - 10:00, 15:00

czas trwania: 90 min, kom/anim., Meksyk, cena - 6 zł

 „MÓJ PRZYJACIEL SMOK” (DUBB PL) 
• 26.08, 28.08, 30.08, 1.09 - 3D 15:00, 2D 17:00 • 27.08, 31.08 - 2D 15:00, 3D 17:00 •  

czas trwania: 100 min, familijny, USA, cena: 2D- 14 zł i 12 zł, 3D - 20 zł  i 17 zł

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

„LEGION SAMOBÓJCÓW” PREMIERA 2D/3D [NAPISY / DUBBING PL]
• 12-18.08  godz. 16.00 (3D dubbing), 20.00 (3D napisy) •

reżyseria: D. Ayer;  czas: 130 min.; gatunek: akcja; prod. Kanada/USA, 12 lat
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.

„TACY JAK MY”
• 12-18.08 godz. 18.45 •

reżyseria: P. Mularuk, M. Siniarska;  czas: 49 min.; gatunek: dokumentalny; prod. Polska, 7 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

KINO LETNIE:

„MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ” 2D [DUBBING PL]
• 17-18.08  godz. 9.00 • 19.08  godz. 11.15 • 22.08  godz. 11.15 •

reżyseria: G. Olivares, O. Penker;  czas: 98 min.; gatunek: dramat; prod. Austria, 7 lat
Cena biletu: 7 zł więcej

„PADDINGTON”2D [DUBBING PL]
• 17-18.08  godz. 11.15 • 19.08  godz. 9.00 • 22.08  godz. 9.00 •

reżyseria: P. King;  czas: 95 min.; gatunek: familijny/komedia/przygodowy 
prod. Francja/Wielka Brytania/USA, b/o

Cena biletu: 7 zł

„JASON BOURNE”
• 19-25.08  godz. 20.00 •

reżyseria: P. Greengrass;  czas:  123 min.; gatunek:  sensacyjny; prod. USA, 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)

„ŚMIETANKA TOWARZYSKA”
• 19-21.08  godz. 15.45, 18.00 • 22-25.08  godz. 16.00, 18.00 •

reżyseria: W. Allen;  czas: 96 min.; gatunek: komedia; 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)

„MECHANIK: KONFRONTACJA” PREMIERA
• 26.08-01.09  godz. 20.10 • 02.09  godz. 16.00 • 03.09  godz. 20.00 • 
• 04-06.09  godz. 18.15 • 07.09 kino nieczynne • 08.09  godz. 18.15 •

reżyseria: D. Gansel; czas: 94 min.; gatunek: kryminał/thriller/akcja; prod. Francja/Tajlandia/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) 

POFESTIWALOWY PRZEGLĄD FILMOWY MULTIMEDIA HAPPY END
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na pofestiwalowy przegląd 
filmowy MULTIMEDIA HAPPY END. Sala konferencyjna MOKSiR -  04, 11,18,25 września. Start - godz. 
15.00. Wstęp wolny!

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ I WŁODZIMIERZA KORCZA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza 17 listopada 2016 (sala teatralna MOKSiR) o  godz. 19.30. 
Bilety w cenie 85 zł, 75zł, 65 zł do nabycia w informacji MOKSiR
(tel. 32 623 30 86 w. 53). Bilety grupowe: 794 759 447, teatrsmiechu.bilety@impresariat.eu.  
Sprzedaż internetowa: teatrsmiechu.pl (bez prowizji)

KONCERT HANNY BANASZAK
Hanna Banaszak przyjeżdża do Chrzanowa! Jej koncert odbędzie się w niedzielę 16 października w sali 
teatralnej MOKSIR o godz.19.00. SPRZEDAŻ I REZERWACJE BILETÓW (PARTER 75 ZŁ, BALKON 65 ZŁ): 
Informacja MOKSiR (32/623 30 86 wew. 53). Wszelkie informacje na temat koncertu: tel. 608 587 192 
oraz na www.kupbilecik.pl

JEZIORO ŁABĘDZIE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na fenomen sztuki baletowej 
(JEZIORO ŁABĘDZIE), który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata. 4 grudnia 
2016 - sala teatralna MOKSiR. Biletyw cenie: 80 zł - parter, 70 zł - balkon do nabycia w informacji MOKSiR 
(tel. 32 623 30 86 w. 53).

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI PARAFIALNE DO GIEBUŁTOWA
Wdzięczni Bogu za plony ziemi, dnia 15 sierpnia 2016 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy 
składać dziękczynienie, za „owoc ziemi i pracę rąk ludzkich” w czasie Mszy Świętej Dożynkowej, która 
będzie celebrowana w kościele św. Idziego, w Giebułtowie, o godz. 15.00. Na uroczystość dożynkową 
serdecznie zapraszają Sołtys i Rada Sołecka Giebułtowa.

Program uroczystości:
• 15.00 Msza święta 

Po zakończeniu Mszy świętej przejście Orszaku Dożynkowego 
na plac przed Budynkiem Wielofunkcyjnym   
(ul. Orlich Gniazd 30).

• 16.30 Powitanie Gości. 
Przekazanie Wieńców Dożynkowych.  
Występy zespołów regionalnych.  
Konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych

• 19.00 Zabawa taneczna.
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, 
Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, 
(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, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, 
Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, 
Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, 
Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
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 
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Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt 
a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...  

A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com  
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Jedna z 12 psów odebranych interwencyjnie ponad 
rok temu, które trafiły pod naszą opiekę. Całe stado 
liczyło 24. Żyły półdziko bez bliższego kontaktu 
z właścicielem. Wycofane, wpadające w panikę 
i uciekające na widok człowieka. Bardzo trudne 
do socjalizacji. Indi była pierwszą i jedyną która 
w takim stopniu otworzyła się do człowieka. To 
ok. 6 letnia, 25 kg suczka. Bardzo miła, uległa, 
nieśmiało szukająca kontaktu z człowiekiem. Zdaje 
się, że gotowa na szukanie nowego domu. Domu 
spokojnego, cierpliwego i świadomego. Trudno 
będzie jej się odnaleźć w zgiełku miasta dlatego 
mile widziany dom z ogrodem..

Tel. 783 553 197

Silna osobowość...bez nerwów, bez stresu odnaj-
dzie się szybko w każdej sytuacji. Cały czas ucha-
chana od ucha do ucha, a tą radość nie wzbudza w 
niej nic innego jak widok człowieka. Ponadprzecięt-
nie miziasta i przytulasta. Oj, będzie miał radochę, 
ktoś kto da Jargusi domek! Tylko dlaczego na razie 
go nie widać? Pomóżcie!...

Tel. 783 553 197

INDI

JARGUSIA/ŚMIESZKA

Jeszcze niedawno jego oczy, uszy, zęby mówiły: 
Odejdź! Nie chcę! Nie potrzebuję! Nie zaufam!... 
Teraz wie jak bardzo się mylił. Całym sobą mówi: 
Chodź do mnie! Przytul! Pogłaszcz!... Ale bez 
natarczywości. Spokojnie i z klasą, bo przecież 
kundelki też mogą mieć klasę. Czego on właśnie 
jest przykładem. Upewnił się, że człowiek nie 
tylko tupie nogami i macha z krzykiem rękami. 
Z wyglądu niepozorny, 5 letni, czarny, ale zaska-
kuje inteligencją i to właśnie ona pozwoliła mu 
w miarę bezpiecznie przeżyć ponad 3 miesiące 
na przycmentarnym parkingu. Stefan ma już za 
sobą szczepienie i kastrację. Jedyne co pozostało 
to znaleźć dobry, bezpieczny i kochający dom. 

Tel. 783 553 197

STEFAN

Wciąż czeka na dom...
„Bo trzeba się śmiać, wariata grać, szczęśliwym 
być i z losu drwić!...”
Mam trzy lata, ważę ok. 20 kg i kiedyś byłem 
łańcuchowym psem. Prawie od roku szukam dla 
siebie domu z człowiekiem o podobnej filozofii 
życiowej...

Tel. 783 553 197

GARY
Jestem Sancho, chyba najsmutniejszy pies na świe-
cie...Bo z czego tu się cieszyć?... Z wyrzucenia pod 
przytuliskiem?... Za co?... Za 8 lat łańcuchowej nie-
doli? Komfortowo nie miałem, bolało jak łańcuch 
wrastał w szyję. Może i dobrze zrobił, że wyrzucił, 
bo teraz mam szansę na normalne życie... 

Tel. 783 553 197

To ja, Erni się nazywam. Jestem piękny, młody i 
uroczy. Popatrzcie tylko w moje oczy...Trzy tygodnie 
temu jeszcze zagubiony i zdezorientowany porzu-
ceniem. Bardzo, bardzo smutny. Dzisiaj radosny z 
wielkim apetytem nie tylko na jedzenie, ale i życie. 
Nie odstępuje człowieka na krok, chyba w obawie, 
by go powtórnie nie stracić. Bardzo chcemy, żeby 
go znalazł jak najszybciej, ale takiego osobistego 
i na wyłączność. Jest zaszczepiony na choroby 
zakaźne i czeka na kastrację. 

Tel. 783 553 197

SANCHO
ERNI

STYPENDIA WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ ZA BARDZO DOBRE 
WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Pierwsza część sesji rady gminy 
z dnia 29 czerwca 2016 r. odbyła 
się w  Szkole w Modlnicy i mia-
ła bardzo uroczysty charakter, 
gdyż poświęcona była młodym, 
zdolnym dzieciakom i młodzie-
ży z tej Gminy. Wójt Gminy wraz 
z radnymi wręczyli stypendia za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe dla 
44 uzdolnionych młodych ludzi 
oraz specjalne podziękowania 
i gratulacje dla ich rodziców. 
Dzieci oprócz dyplomów i sty-
pendiów finansowych otrzy-
mały drobne upominki.

 v www.wielka-wies.pl



16 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

• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek

tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

• kursy prawa jazdy, kategorie: 
    AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
• szkolenia okresowe kierowców zawodowych 
   kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców 
   zawodowych oraz kandydatów na kierowców 
   kategorii C i D
• PRZEWOZY AUTOKAROWE

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053

www.motopal.pl  biuro@motopal.pl


