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KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA
UL. RYNEK 4,

TEL. 32 753 37 30

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE 
   NA WYSOKOŚCIACH

WYNAJMĘ 
PODNOŚNIK
KOSZOWY

tel. 604 932 643

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

www.podnosniki-krakow.pl

Aspen - Firma sprzątająca -
przyjmie osoby do sprzątania w Centrum 
logistycznym w Modlnicy (magazyny).
Tel. 661 991 486, 661 991 889. 

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

ZIELE Z ZIÓŁ 
Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny 

bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej
lipiec-sierpień 2015

Wydarzenie „Ziele z ziół...” i coroczny konkurs w Rudnie to 
odpowiedź na popularną i żywą tradycję przygotowywania 
bukietów z ziół na święto Matki Boskiej Zielnej. Na terenie 
gminy Krzeszowice taki bukiet nazywamy zielem. 

W tym roku wydarzenie to poprzedzone zostanie zorgani-
zowaniem serii warsztatów zielarskich i ekologicznych, w 
czterech gminach powiatu krakowskiego. Warsztaty będą 
prowadzone przez doświadczoną i uznaną zielarkę z Zalasu, 
Elżbietę Augustynek i będą składać się z dwóch części: 
praktycznej (zbieranie i rozpoznawanie ziół w terenie) oraz 
teoretycznej (omówienie tradycji Święta Matki Boskiej 
Zielnej, symbolika kwiatów i ziół, układanie bukietów). 
Każdorazowo potrwają około trzech godzin.

ciąg dalszy na str. 2

KOMINKI • PARAPETY • 
BLATY • SCHODY •

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

www.vladex.pl                    biuro@vladex.pl

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW
KOMPLEKSOWE

USŁUGI
POGRZEBOWE 

NA TERENIE
CAŁEGO KRAKOWA

I OKOLIC

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE 
tel.(12) 280 61 58

KAMIENIARSTWO

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE 

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE 

CZERNICHÓW 26 • tel. 607 311 514

KWIACIARNIA

tel. 605 240 728
tel. 605 247 158

Liszki 358

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

Działka budowlana o pow. 1,74 Ha  
w Baczynie koło Mnikowa

pod zabudowę 13 domów mieszkalnych, w przepięknym miej-
scu, pod lasem. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie 
tylko. Miejsce zaciszne, widokowe, w bliskości lasu.

 Cena: 1,1 mln PLN
Kontakt: 796 351 499

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.
Kontakt: 796 351 499

Działka widokowa o pow. 19 a  
w pięknej części Mnikowa

Wszystkie media przy działce. Dojazd drogą asfaltową gminną. 

Cena: 190 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499
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ZIELE Z ZIÓŁ 
Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej • lipiec-sierpień 2015

Podczas warsztatów poruszymy także temat bioróżnorodności i wykorzystania w praktyce ziół oraz roślin motylkowych i miododajnych. Warsztaty kierujemy przede wszystkim do miesz-
kańców powiatu krakowskiego, w tym dorosłych i dzieci, rodzin, Kół Gospodyń Wiejskich, wszystkich zainteresowanych tematyką ekologii, zielarstwa i tradycji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału w spotkaniach! Zapisy pod nr 600 559 490 lub mailowo: biuro@kobietawregionie.pl.

T E R M I N Y   W A R S Z T A T Ó W

GMINA CZERNICHÓW
•	 Wołowice, 25 lipca, sobota, godz. 10.00 

Dom Kultury w Wołowicach
•	 Rybna, 7 sierpnia, piątek, godz. 17.00 

Sala Bankietowa Zorza, droga za OSP

GMINA KRZESZOWICE
•	 Rudno, 30 lipca, czwartek, godz. 10.00 

Szkoła w Rudnie; warsztaty dla dzieci 
i dorosłych

•	 Nowa Góra – 10 sierpnia 2015, godz. 10.00 
Rynek w Nowej Górze, przy fontannie

GMINA JERZMANOWICE – PRZEGINIA
•	 Szklary – 24 lipca, piątek, godz. 17.00 

obok skały Brodło, dojazd od strony wsi 
Łazy

•	 Sąspów, 28 lipca, wtorek, godz. 17.00 
Sąspów-Pasieka, przy drodze powiatowej, 
w kierunku na Ojców

GMINA  LISZKI
•	 Kryspinów,  3 sierpnia,  

poniedziałek, godz. 17.00 
Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem  
i Elżbietą Augustynek 
(Szkoła w Kryspinowie)

 Uroczysty konkurs bukietów - 15 sierpnia 2015 roku w Rudnie (gmina 
Krzeszowice), w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego, przy drodze na 

zamek Tęczyn.

PROGRAM
od 9.00  – rejestracja bukietów konkursowych
10.15  – Msza św. i poświęcenie bukietów
11.30  – koncert pieśni Maryjnych  
  – chór Stowarzyszenia Wokół Rybnej
12.00  – koncert pieśni słowiańskich, zespół Welme Ghurt
od 12.30  – poczęstunek
ok. 13.30  – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

Organizatorzy: fundacja Kobieta w Regionie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

Współorganizatorzy:  Stowarzyszenie Wokół Rybnej, Stowarzyszenie Kryspinów,

Stowarzyszenie Ekoturystyki OSTANIEC w Jerzmanowicach

  Projekt jest współfinansowany przez Powiat Krakowski oraz Gminę Krzeszowice.

www.kobietawregionie.pl

ciąg dalszy ze str. 1

Jako uzasadnienie decyzji odmow-
nej ZUS przytacza najczęściej: krótki 
okres od zatrudnienia do rozpoczęcia 
zwolnienie lekarskiego, chęć uzyska-
nia świadczenia np. dopracowanie do 
uzyskania świadczenia przedemery-
talnego, brak ekonomicznego uza-
sadnienia zatrudnienia pracownika, 
niezatrudnienie nowego pracownika 
na okres nieobecności chorującego.  
By sprzeciwić się otrzymanemu 
rozstrzygnięciu należy wnieść śro-
dek zaskarżenia. W końcowej części 
decyzji organ zamieszcza poucze-
nie, iż adresatowi zgodnie z przepi-
sem art. 83 ust. 2 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych w korela-
cji z przepisami art. 4778 i następ-
nych Kodeksu postępowania cywil-
nego, przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do właściwego miejsco-
wo Sądu Okręgowego. Termin na 
wniesienie odwołania to 1 miesiąc. 
Odwołanie winno zawierać ozna-
czenie zaskarżonej decyzji, przyto-
czenie zarzutów, wnioski, uzasad-
nienie oraz podpis je wnoszącego. 
Obalenie zarzutu pozorności wią-
że się z wykazaniem, np. za  po-
mocą świadków, dokumentów, że 
pracownik rzeczywiście wykony-
wał pracę. Sąd Najwyższy w jed-
nym z wyroków przyjął, iż  „Nie 
można zatem przyjąć pozorności 
oświadczeń woli o zawarciu umo-
wy o pracę, gdy pracownik podjął 

pracę i ją wykonywał, a pracodaw-
ca tę pracę przyjmował.(…)”. (z dn. 
14.03.2001r., sygn. IIUKN 258/00). 
Mając na uwadze rozmiar niniejsze-
go artykułu, poniżej zaprezentowa-
no wyłącznie wybrane aspekty, któ-
re mogą okazać się pomocne przy 
sporze z ZUS-em. 
Co do argumentu krótkotrwałości 
zatrudnienia: „Przepisy prawa pracy 
oraz prawa ubezpieczeniowego nie 
uzależniają ważności umowy o pra-
cę od czasookresu jej trwania.(…). 
Bardzo krótki-kilkudniowy okres 
świadczenia pracy i nagłe zaprze-
stanie jej wykonywania z powodu 
złego stanu zdrowia, nie mogą prze-
sądzać o pozorności tejże umowy.” 
(tak SA w Łodzi w wyroku z  dn. 
13.11.2013r., sygn. IIIAUa 363/13). 
Przyznanie przez pracownika, iż 
praca była wykonywana w związ-
ku z chęcią uzyskania świadczenia, 
nie wskazuje na pozorność stosun-
ku pracy. Zwracam uwagę na sta-
nowisko Sądu Najwyższego z dnia 
28.04.2005r., sygn. IUK 236/04, zgod-
nie z którym: „Sama chęć uzyskania 
świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego jako motywacja do podjęcia 
zatrudnienia nie świadczy o zamiarze 
obejścia prawa, jeśli stosunek pracy 
był rzeczywiście realizowany”.
Negowanie przez ZUS decyzji pra-
codawcy o zatrudnieniu pracownika 
nie może opierać się na twierdzeniu, 

iż jest to nieracjonalna ekonomicz-
nie decyzja, bowiem oznaczałoby 
to wkraczanie w suwerenne prawa 
przedsiębiorcy, dotyczące kierowa-
nia własnym przedsiębiorstwem 
(tak SO w Tarnowie w wyroku z dn.   
24.10.2014r., sygn. IVU 509/14).   
Okoliczność braku zatrudnienie 
pracownika na zastępstwo, nie sta-
nowi jako sama w sobie przesłankę 
warunkującą zasadność stanowi-
ska ZUS. Sąd Apelacyjny w Ło-
dzi w wyroku z dnia 25.11.2014r., 
sygn. IIIAUa 279/14, stwierdził: 
„Okoliczność, że tak wcześniej, jak 
i z momentem przejścia ubezpieczo-
nej na zwolnienia lekarskie praco-
dawca nie zatrudnił innego pracow-
nika z jej zakresem obowiązków 
nie może sama w sobie stanowić 
podstawy do twierdzenia, że sporna 
umowa miała charakter pozorny.”
W przypadku niepomyślnego roz-
strzygnięcia sprawy przez Sąd Okrę-
gowy, przysługuje Państwu droga 
wniesienia apelacji do Sądu Apela-
cyjnego (opłata sądowa 30 zł).

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO

kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice

GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 
JAK WALCZYĆ Z ZUS-EM O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ,  
GDY KWESTIONOWANA JEST NASZA UMOWA O PRACĘ
Coraz częściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych podważa prawdziwość 
umowy o pracę.  Przyjmuje wówczas, że oświadczenia woli zostały złożone 
dla pozoru, a celem umowy nie było jej wykonywanie, a wyłącznie uzyskanie 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Organ rentowy wydaje decyzję 
odmawiającą przyjęcia pracownika w poczet ubezpieczonych, co w konse-
kwencji prowadzi do niewypłacania świadczeń. Jak podważyć decyzję ZUS?

Po modzie na abstrakcję i mi-
nimalizm, obecnie mamy trend 
w stronę klasyki. Kultura zachod-
nia przechodzi obecnie kryzys 
i nastąpił przesyt udziwnionych 
kompozycji w których należy do-
myślać się "co artysta miał na my-
śli". Jednocześnie twórcy sięgają 
po zaskakujące rozwiązania tech-
niczne, byle być oryginalnym.
Ostatnio słyszałam o artystce 
malującej kawą i herbatą. Kom-
pozycje autorstwa Pani  Natalii 
Jankowskiej - Urant przedstawiają 
głównie pejzaże. Pokręcone syl-
wetki drzew, które oscylują mię-
dzy realizmem a abstrakcją. Obra-
zy powstają dzięki wykorzystaniu 
różnych gatunków kawy czy her-
baty, co daje paletę odcieni.
Inną metodę, znacznie bardziej 
poruszającą wyobraźnię zastosował 
pewien nowojorski artysta Vincent 
Castiglia, który maluje obrazy wła-
sną krwią. Surrealistyczne ludzkie 
ciała w różnych stadiach rozkładu 
kosztują krocie. Tematyka i styl 
znany już od wieku, ale metoda 
malowania i dobór "farby" - cóż 
trzeba przyznać, że oryginalny.
Malarstwo uliczne, które z za-
łożenia ma być zrośnięte z ma-
terią miasta robi furorę. Joe Hill 
i Max Lowry to para artystów, 
którzy od kilku lat jeżdżą po 

całym świecie, tworząc nie-
samowite i zapierające dech 
w piersiach obrazy 3D. Jednak 
nie wystawiają ich w galeriach 
sztuki, lecz rysują wprost na uli-
cach. Chętni do oglądania mu-
szą się jednak spieszyć - prace te 
cieszą oczy przez bardzo krótki 
czas - do pierwszego deszczu lub 
dopóki nie zetrą się pod butami 
przechodniów, gdyż malowane 
są kredą!
Nie tak dawno słyszałam w tele-
wizji o kobiecie, która każdego 
dnia inaczej przyozdabia jedno-
razową torebkę śniadaniową dla 
dziecka.  Jest to dla mnie przy-
kład jak bardzo jesteśmy spra-
gnieni nowatorstwa. 

Kiedy wszystko jest na wy-
ciągnięcie ręki, ceni się ory-
ginalność. Właśnie dlatego 
dziś wyjątkowo naszą uwagę 
przyciągają nietypowe pomysły 
artystów. Czy dzieła Vincen-
ta Castiglia można malować 
akwarelą? Oczywiście tak. Czy 
artysta byłby wtedy sławny a ob-
razy warte majątek? Nie sądzę.
To bobrze, że zwraca się uwa-
gę na nietypową twórczość, 
jednak pamiętajmy,że orygi-
nalność to nie jedyne kryte-
rium oceniania dzieła. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

NOWE UJĘCIE KLASYKI
Od wieków artyści poszukują nowych technik malarskich, nowych sposobów 
wyrażania siebie. Dziś, kiedy komputer potrafi niemal sam wygenerować 
obraz, gdy potrafimy sfotografować komórki oraz galaktyki, trudno jest 
zaskoczyć odbiorcę sztuki. Czasem wydaje się, że wymyślono już wszystko, 
również w sztuce. Było już rozbicie przedmiotu na płaszczyzny (kubizm) 
i punkty (pointylizm), była negacja sensu sztuki (dadaizm), było sprowadzenie dzieła sztuki 
do samego aktu tworzenia (konceptualizm).  Czy dziś artysta ma szansę na nowatorstwo?
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prowadzą zapisy na
semestr pierwszy i semestry wyższe 

rozpoczynające się od września 2015 r.
do następujących szkół: 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
- 3 lata po gimnazjum, 

po szkole zasadniczej - 2 lata

• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne 
w Wieliczce - 2 lata: 

   administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia, 
asystent osoby niepełnosprawnej (roczne), 

opiekun w domu pomocy społecznej

Informacja: Kancelaria Szkolna 
czynna poniedziałek - piątek w godz. 08.00-15.00

32-050 Skawina,  ul. Rzeczna 1,
tel. 12 276 50 91, 604 266 151 

email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
www.szkolazaoczna.com.pl

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE 
Mgra Stefana Kwietniowskiego

z uprawnieniami szkół publicznych

Rok założenia 1997

w Krakowie,
ul. Wróblewskiego 8

i Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 18

Pierwszym punktem programu 
była uroczysta parada Jurajskiej 
Orkiestry Dętej z Racławic 
i Czubrowic, którą na boisko 
wprowadził Dyrygent i Tambur-
major Mariusz Mazur. Następ-
nie sołtys wsi Racławice, pan 
Henryk Babiuch, powitał zapro-
szonych gości i zebraną publicz-
ność. Jako pierwsza na scenie 
dała koncert wspomniana już 
wyżej Jurajska Orkiestra Dęta 
pod batutą Mariusza Mazura, 
otrzymując gorący aplauz zebra-
nego audytorium. Duże uzna-
nie zyskał także Młodzieżowy 
Zespół „MAZURECZEK”, 
również pod przewodnictwem 
Mariusza Mazura, który jako 
kolejny zaprezentował się na 
scenie wykonując garść znanych 
i lubianych szlagierów.
W przerwach pomiędzy kon-
certami wszystkie chętne Panie 
mogły uczestniczyć w przygo-
towanych specjalnie dla nich 
konkursach. Miały tym samym 
możliwość zdobycia atrakcyj-
nych nagród w niezmiernie cie-
kawych konkurencjach: „Zjedz 
pączka”, „Wiązanie śledzia 
na szyi”, „Rodzinne taczki”, 
„Obiad dla męża”, „Cmoknij 
chłopa”, „Przepompowanie 
wody”, „Bieg w płetwach”. Za-
wodniczki, pomimo skwaru, 
ofiarnie walczyły w poszcze-
gólnych, niełatwych niejedno-

krotnie, konkurencjach. Dumne 
laureatki otrzymały nagrody 
i gratulacje z rąk Wójta Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, Ada-
ma Piaśnika.
Po zakończeniu części konkur-
sowej na scenie pojawiła się 
Grupa Teatralna „Ale heca” ze 
Szkoły Podstawowej w Racławi-
cach pod kierownictwem arty-
stycznym pani Agaty Skotnicz-
nej. Przedstawienie pod tytułem 
„Rusinowa Polana”, wzbudziło 
zachwyt publiczności zarówno 
świetnym aktorsko wykona-
niem, jak i wspaniałymi kostiu-
mami. Zwłaszcza najmłodsza 
część widowni śledziła z zapar-
tym tchem przygody postaci po-
jawiających się na scenie.
Część artystyczną zakończył 
pokaz tańców towarzyskich 
przedstawicieli Szkoły Tańca 
AS-SPORT z Krakowa Oliwii 
Sioły i Artura Strózika. Zapre-
zentowali oni pełne wdzięku 
tańce standardowe oraz ogniste 
rytmy latynoamerykańskie. Na 
zakończenie „Święta Baby” od-
była się zabawa taneczna, pod-
czas której do tańca przygrywał 
zespól „Vines”.
Zgromadzeni uczestnicy im-
prezy mogli również skorzystać 
z atrakcji zapewnionych przez 
organizatorów. Dzieci miały do 
dyspozycji Park Rozrywki z ka-

ruzelą, dmuchaną zjeżdżalnią 
i zamkiem. Wszyscy natomiast 
mogli skorzystać z ofert stoisk 
z lodami, słodkościami i inny-
mi artykułami spożywczymi. 
Na głodnych czekały z poczę-
stunkiem Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Racławic oraz 
z Klubu Seniora „Złota Jesień” 
z Racławic i Czubrowic. Przy-
gotowały one własnoręcznie 
pyszne ciasta oraz smakowity 
żurek.
Tak udane tegoroczne „Świę-
to Baby” zawdzięczmy przede 

wszystkim licznym sponso-
rom i ich hojnemu wsparciu. 
Na uznanie zasługują również 
działania organizatorów, którzy 
przygotowali te wszystkie atrak-
cje. Należeli do nich: Wójt Gmi-
ny Jerzmanowice-Przeginia, 
Sołtys i Rada Sołecka, Radni 
z Racławic, Komitet Inicjatyw 
Społecznych, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jerzmanowicach oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich Ra-
cławice i Klub Seniora „Złota 
Jesień” z Racławic i Czubrowic.     

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

PODSUMOWANIE ŚWIĘTA BABY 2015
W niedzielę 5 lipca w godzinach popołudniowych, kiedy nieznacznie zelżał panu-
jący tego dnia upał, liczni mieszkańcy Racławic i okolic zebrali się na boisku spor-
towym w Racławicach, aby po raz jedenasty wspólnie obchodzić „Święto Baby”.

Nagrody otrzymali:
• w kategorii Dzieci - Jakub Wojdan (Szkoła Podstawowa im. H. 

Sienkiewicza w Krzeszowicach)
• w kategorii Młodzież - Karol Czamara (Publiczne Gimnazjum 

im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach)
•	 w kategorii	Dorośli	-	Stanisław Klich

Wyróżnienia	otrzymali:
Magdalena Chmiest (SP Krzeszowice)
Natalia Malik (SP Krzeszowice)
Patrycja Piskorz (SP Krzeszowice)
Klaudia Kuc (Gimnazjum Krzeszowice)
Adrian Zaremba (Gimnazjum Krzeszowice)
Nagrodzone projekty zostały wydrukowane, pocztówki można na-
być w naszej bibliotece. Laureaci konkursu otrzymali także nagrody 
książkowe i drobne upominki.

POCZTÓWKA Z GMINY KRZESZOWICE
Dnia 25 czerwca 2015 r. o godz. 12 w czytelni  Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krzeszowicach odbyło 
się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Pocztówka z Gminy Krzeszowice”, zorganizowanego przez 
naszą placówkę. Rozstrzygnięcie nastąpiło 14 maja 2015  r. 
- przyznano trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
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STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

Anna Herbich : Dziewczyny z powstania
Były sanitariuszkami w szpitalach, gdzie opatry-
wały rannych powstańców. Część z nich została 
łączniczkami i z narażeniem życia dostarczały listy. 
Spora grupa chwyciła za broń i ramię w ramię z 
mężczyznami broniła Warszawy. Dziewczyny z po-
wstania. To ich historie. Poruszające, dramatyczne, 
pełne łez i strachu.

Sebastian Reńca : Niewidzialni
Trzymająca w napięciu od pierwszego do ostat-
niego zdania sensacyjna powieść Sebastiana 
Reńcy pokazuje jak wiele jest jeszcze niewyja-
śnionych zbrodni z okresu PRL-u i co czeka tych, 
którzy próbują poznać prawdę i znaleźć spraw-
ców. Bardzo realistyczna i prawdziwa książka o 
naszej rzeczywistości.

Gayle Forman : Zostań, jeśli kochasz
Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, 
przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miej-
sca na ziemi, o umiejętności żegnania się z prze-
szłością i przyjmowania tego, co nadchodzi. „Zo-
stań, jeśli kochasz” opowiada o potędze miłości 
i wyborach, których każdy z nas musi dokonać.

Gayle Forman : Wróć, jeśli pamiętasz
Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów „Zo-
stań, jeśli kochasz”. Minęły trzy lata od tragiczne-
go wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. 
Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodsze-
go brata, postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze 
śpiączki… ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją 
osobno po dwóch stronach Ameryki – Mia jako 
wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, 
Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt zain-
teresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im 
drugą szansę… wróć, jeśli…

Sue Bentley : Zabłocone łapy  
Rodzice Beaty musieli wyjechać, a dziewczyna 
spędza kilka tygodni u cioci na wsi. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie złośliwy kuzyn Marcin, 
który uwielbia robić głupie żarty. Beata czuje 
się samotna. Wszystko się zmienia, gdy spoty-
ka Burzę - pieska o ciemnoniebieskich oczach i 
niezwykłych umiejętnościach. Zaczyna się nowa 
przyjaźń.

Adrian Grzegorzewski : Czas tęsknoty                         
Kiedy Piotr Ochocki wybierał się na wakacje do 
Bedryczan nie spodziewał się, że pobyt w tej 
małej, polsko – ukraińskiej wiosce odmieni jego 
życie. Serce Piotra zabiło mocniej na widok mło-
dej Ukrainki, Swiety. Miłość spadła na nich nagle 
i niespodziewanie, nie zważając na antypolskie 
nastroje panujące we wsi ani pogłoski o zbliża-
jącej się wojnie z Niemcami. Jak potoczą się losy 
głównych bohaterów? Czy uczucie, które naro-
dziło się w tak niepewnych czasach będzie miało 
szansę przetrwać?

Emilia Padoł : Damy PRL-u 
Fascynująca opowieść o sławie, szczęściu i pięknie – 
uosabianych w PRL-u przez dwanaście niezwykłych 
kobiet. Bohaterki tej książki, damy sceny i ekranu, były 
ikonami swojego czasu. Niektóre są wielbione do dziś, 
inne niemal zostały zapomniane – jednak historie ich 
wszystkich bezdyskusyjnie warte są przypomnienia. 
Która z nich była największą seksbombą? Która najpraw-
dziwszą władczynią serc widzów? Która przełamywała 
obowiązujące kanony urody, a która najbardziej gorszyła 
obywateli Polski Ludowej? Której wreszcie sława przynio-
sła największe łzy?

Eric-Emmanuel Schmitt : Napój miłosny 
Czy mamy swobodę w wyborze tego, kogo ko-
chamy? Czy to my wybieramy? Czy zostajemy 
wybrani? Adam, psycholog, twierdzi, że posiadł 
tajemnicę „napoju miłosnego”. Uważa, że potra-
fi sprawić, że każda kobieta legnie u jego stóp. 
Luiza nie wierzy, że miłość można tak po prostu 
wywołać. Pragnie pojąć istotę uczucia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW
Z	uwagi	na	burze	i	nawałnice,	które	przetoczyły	się	ostatnio	nad	
obszarem	powiatu	krakowskiego,	Małopolski	oraz	całego	kraju,	
strażacy	w	całej	Polsce	mieli	i	mają	nadal	pełne	ręce	roboty.

W	związku	z	powyższym	do	naszej	redakcji	zatelefonował	
Czytelnik,	który	szczególnie	chciał	podziękować	strażakom		
z	OSP	w	Tenczynku	za	ich	sprawną	pracę.

W	imieniu	Czytelnika	oraz	swoim	serdecznie	dziękujemy	wszyst-
kim	strażakom,	szczególnie	wykonującym	swoją	pracę	na	terenie	
gmin:	Krzeszowice,	Liszki,	Jerzmanowice-Przeginia,	Wielka-Wieś		
i	Zabierzów,	zarówno	straży	zawodowej	jak	i	strażom	ochotniczym,	
za	ich	ofiarną	i	sprawną	pomoc	w	usuwaniu	skutków	nawałnic	
oraz	za	ich	postawę,	podejmowane	ryzyko	i	chęć	niesienia	nam	
pomocy	w	sytuacjach	zagrożenia	życia	i	zdrowia.

Redakcja

..........................

Strażacy są niezmiennie od lat grupą zawodową,  
która cieszy się największym zaufaniem społecznym.

Dziękujemy i gratulujemy.

 Projekt lampy z kolekcji 
IKEA PS 2014 „W ruchu” wy-
szedł spod ręki Davida Wahla 
z Szanghaju, który w swojej 
pracy inspirował się filmami 
science fiction i grami wideo. 
Lampa wisząca doceniona zo-
stała za przemyślane rozwią-
zanie projektowe, designerski 
wygląd oraz zaskakującą, lecz 
prostą funkcjonalność przy-
ciemniania oświetlenia.
-	 Lampa	 projektu	Wahla	 od	
początku	 wprowadzenia	 do	
sprzedaży	 budzi	 spore	 zain-
teresowanie	 wśród	 miłośni-
ków nowoczesnego designu. 
- mówi Magdalena Gorecka-
-Przepolska, Kierownik Mar-
ketingu IKEA Kraków. – Fakt, 
że	 została	 doceniona	w mię-
dzynarodowym konkursie, 
uznawanym za najbardziej 
prestiżowy	na	świecie,	 to	do-
wód	na	to,	że	produkty	IKEA	
stanowią	 doskonałe	 połącze-
nie nowoczesnych trendów 
z funkcjonalnością	i jakością.	
A dzięki	temu,	że	dostępne	są	
w przystępnych	 cenach,	 każ-
dy	może	wprowadzić	odrobi-
nę	 niebanalnego	 designu	 do	
swojego domu – dodaje Mag-
dalena Gorecka-Przepolska.
Lampa wisząca z kolekcji 
IKEA PS 2014 wyróżnia się 

oryginalnym me-
chanizmem – po-
ciągając za sznur-
ki, można w łatwy 
sposób przełączać 
między jaśniejszym 
oświetleniem ogól-
nym, a delikatniej-
szym oświetleniem 
nastrojowym. W ten 
sposób zmienia się 
również kształt 
lampy. Kiedy jest 
zamknięta, przy-
pomina kulę ognia, 
a ukryte wewnątrz, 
podświetlone kolo-
rowe ramiona dają niepowta-
rzalny efekt. Kiedy pociągamy 
za sznurek, lampa otwiera się 
i uwalnia więcej światła.
Lampy wiszące z kolekcji IKEA 
PS 2014 „W ruchu” dostępne są 
w sklepie IKEA Kraków, w róż-
nych kombinacjach kolorystycz-
nych: biało-pomarańczowa 
i biało-turkusowa, biało-srebrna 
i biało-miedziana.

Red Dot Award
W tym roku konkurs Red Dot 
Award świętuje swoje 60-le-
cie. To najbardziej prestiżowy 
konkurs wzornictwa na świe-
cie. Potwierdza to tegoroczna, 
rekordowa liczba blisko 5000 
zgłoszeń konkursowych. Jego 

organizatorem jest jedna z naj-
starszych i najbardziej cenio-
nych instytucji designerskich 
– niemieckie Design Zentrum 
Nordrhein Westfalen. Nagro-
dzone projekty prezentowane 
są w Red Dot Design Museum, 
w budynku dawnej kopalni 
Zollverein w Essen. W konkur-
sie przyznawane są nagrody za 
najlepsze projekty w dziedzi-
nie designu, za innowacyjność 
i kreowanie nowych trendów 
w trzech głównych kategoriach: 
product design, communication 
design, design concept.  

LAMPA IKEA Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ RED DOT
Lampa wisząca z kolekcji IKEA PS 2014 została nagro-
dzona w najbardziej prestiżowym konkursie wzornictwa 
Red Dot Award. Wyróżniony produkt już od premiery 
w czerwcu ub. r. cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem klientów krakowskiego sklepu IKEA. Jak widać, krakowanie znają się 
na dobrym designie równie dobrze jak konkursowe jury.
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

KREM DO RĄK TO ZA MAŁO

Leczniczo - odmładzający zabieg na zniszczone dłonie:  
„DŁONIE JAK JEDWAB”
•	 kąpiel	dłoni	w	pachnących	bąbelkach
•	 peeling	dłoni
•	 nałożenie	serum	wybielającego
•	 mikromasaż	ultradźwiękowy
•	 lecznicze	światło	LED
•	 nałożenie	maski	odżywczej
•	 masaż	relaksacyjny	dłoni
•	 kąpiel	w	parafinie
•	 wibromasaż	dłoni	w	rozgrzewających	rękawicach	ze	światłem	IR

Efekty zabiegu:
•	 głębokie nawilżenie skóry dłoni – proporcjonalnie do 

stopnia odwodnienia naskórka
•	 redukcja nieprzyjemnego uczucia przesuszonej, 

ściągniętej i szorstkiej skóry
•	 odżywienie i regeneracja naskórka
•	 wzmocnienie skóry dłoni, wzrost odporności  

na działanie detergentów, bakterii i innych  
szkodliwych czynników

•	 poprawienie jędrności i elastyczności skóry
•	 widoczne odmłodzenie i wyrównanie kolorytu
•	 trwały, wielogodzinny efekt już po jednym zabiegu

Cena	zabiegu:	150	zł

Do	pielęgnacji	 domowej	należy	 stosować	 specjalne	 rękawice,	
nasączone	odpowiednio	dobraną	porcją	oliwy	z oliwek,	olejku	
jojoba,	witaminy	 E,	 olejku	 różanego	 i  innych	 substancji.	 To	
prawdziwa	bomba	witaminowa!	Rękawice	służą	do	50	aplikacji.	
Dzięki	 takiej	 pielęgnacji	 skóra	 stanie	 się	 jedwabiście	 gładka	
i miękka,	a dłonie	piękne	i młode.

Elżbieta Godyń
kosmetolog, szkoleniowiec

Masz wrażliwą, suchą, podrażnioną skórę dłoni?  To skutki braku prawidłowej pielęgnacji. Skóra 
dłoni pozbawiona jest podściółki tłuszczowej, uboga we włókna kolagenowe i elastylowe, jest 
bardziej niż inne części ciała narażona na szkodliwe działanie składników chemicznych i wpływów 
atmosferycznych. Krem do rąk to za mało, aby zapewnić jej należytą ochronę i pielęgnację. Jeżeli 
chcesz, aby twoje dłonie były długo piękne i młode, zadbaj o nie już teraz!

Teraz kupując rękawice  
otrzymasz bon o wartości 150 zł  

na zabieg leczniczo – odmładzający  
„DŁONIE JAK JEDWAB”.  

Bon	można	podarować	bliskiej	
osobie	lub	skorzystać	z	zabiegu		
osobiście	i	cieszyć	się	długo		

pięknymi	dłońmi.	

Oczywiście, ze względu na 
specyfikę projektu nie sposób 
nie wspomnieć o treściach kul-
turowych, kształtowania po-
stawy młodego Europejczyka 
czy poszanowania i akceptacji 
innych tradycji, które kształto-
wały się poprzez kontakt. 
W styczniu 2015r. została za-
kończona ocena merytoryczna 
nadesłanych raportów końco-
wych z realizacji Partnerskich 
Projektów Szkół. Projekty 
najwyżej ocenione przez pra-
cowników Narodowej Agencji 
otrzymują status „Przykładów 
Dobrej Praktyki”. 
Realizowany przez przed-
szkole projekt znalazł się 
w elitarnym gronie najlep-
szych projektów, otrzymując 
tym samym tytuł „Przykładu 
Dobrej Praktyki”.
W związku z tym wyróż-
nieniem 28 kwietnia 2015r. 
przedstawiciele przedszkola: 
koordynator projektu Edyta 

Tworek-Gągolska i Dyrektor 
Teresa Gorczyńska zostały 
zaproszone na Konferencję 
Informacyjną Erasmus+ dla 
województwa małopolskiego 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie, podczas któ-
rej koordynatorka projektu 
zaprezentowała zdjęcia upa-
miętniające realizację wspo-
mnianego już projektu wraz 
z omówieniem jego celów, 
założeń, form realizacji oraz 
rezultatów.
To ogromne wyróżnienie dla 
placówki, zwłaszcza, że pod-
czas spotkania zaprezento-
wały również swoje projekty 
dwie inne wybrane placówki 
edukacyjne: licea z Krako-
wa. Tym samym nagrodzenie 
i umożliwienie prezentacji 
placówki z małej wsi było 
ogromnym zaszczytem.     

 v E.T.G.

PROJEKT W WOLI FILIPOWSKIEJ
„PRZYKŁADEM DOBREJ PRAKTYKI”
Od 1 wrześna 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. 
Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej  
realizowało projekt edukacyjny: „Let’s Make 
our World More Green and Clean”. Był to 
projekt ekologiczny, którego główne zadania 
skupiały się na redukcji odpadów, wykorzysta-
niu materiałów wtórnych oraz poszanowania 
środowiska naturalnego.

Konkurs wywodzi się z Australii, 
gdzie został zainaugurowany w la-
tach osiemdziesiątych przez świa-
towej sławy popularyzatora mate-
matyki Petera O’Hallorana. W tym 
roku do konkursu przystąpiło 23 
uczniów w kategoriach „Maluch” 
oraz „Beniamin”.
Wraz z końcem roku poznaliśmy 
wyniki konkursu. Najlepszym oka-
zał się uczeń klasy trzeciej – Michał 
Dąbrowski, który uzyskał wynik 
bardzo dobry. Wśród pozostałych 
uczniów wyróżnienia otrzymali 
Grzegorz Figiel z klasy trzeciej, An-
tonina Pitera z klasy czwartej oraz 
Franciszek Szostok z klasy piątej.
Uroczyste podsumowanie XXIV 
edycji konkursu odbyło się na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w bu-
dynku Wydziału Matematyki i In-
formatyki. Tam zostali zaproszeni 
tylko laureaci oraz uczniowie z wy-
nikiem bardzo dobrym.

Wśród 148 zaproszonych dzieci 
znalazł się także Michał. Podczas 
uroczystej gali wręczania nagród, 
miał okazję wysłuchania wykładu 
dr hab. Edwarda Tutaja o Jacobie 
Steinerze – szwajcarskim matema-
tyku. Pozostali uczniowie otrzymali 
wyróżnienia w szkole.
Gratulujemy bardzo dobrych wyni-
ków i życzymy dalszych sukcesów!

 v www.wielka-wies.pl

SUKCES UCZNIÓW Z MODLNICY  
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 

„KANGUR MATEMATYCZNY”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnicy wzięli udział 
w najbardziej masowej imprezie matematycznej na świecie, 
a mianowicie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny”.
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

KĄCIK KULINARNY

Tatar z łososia 
(porcja dla 4 osób)
•	25	dkg	łososia	wędzonego	
•	25	dkg	łososia	surowego	(filet)	
•	1	cebula	
•	1	łyżka	kaparów	
•	2	ogórki	konserwowe	
•	pieprz
•	maggi	(w	tatarze	maggi	musi	być	:)
Cebulę obieramy i kroimy w drobniutką ko-
steczkę, mieszamy z pokrojonymi drobno 
ogórkami i kaparami. Łososia wędzonego 
drobniutko kroimy. Z filetu surowego łoso-
sia zdejmujemy skórę, wyciągamy wszystkie 
ewentualne ości i również drobniutko kroimy. 
Mieszamy łososia z warzywami, doprawiamy 
pieprzem, ewentualnie maggi. Układamy na 
talerzach i dekorujemy/lub nie ogórkiem kon-
serwowym i gotowe! 
Smacznego !! .  

Tatar z łososia to pyszna po-
trawa, która nad polskim mo-
rzem potrafi osiągać cenę 
z kosmosu. Skąd to wiem? 
Bo tam pierwszy raz go ja-
dłam... A potem zaczęłam ro-
bić go sama...
Polecam, zróbcie go 
w domu... jest pyszny! Za-
chwycicie siebie i gości! 

TATAR Z ŁOSOSIA

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

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

tel. 662-599-809
@: robson7428@wp.pl

BLACHARSTWO POJAZDOWE 
Łapuszek Robert

• usługi blacharskie
• usługi mechaniczne, m.in.:
   - układy wydechowe
   - zawieszenia
   - układy kierownicze
   - układy hamulcowe
• konserwacje

Zalas 547
(koło piekarni)

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

Vinyl Swap mocno wpisał się już 
w działania najmłodszego w mie-
ście centrum handlowego i serca 
Krakowian. Sukces pierwszej edy-
cji pokazał, że grono wielbicieli 
winyli jest coraz większe, a na 
muzycznej giełdzie można „upolo-
wać” prawdziwe perełki.
 Wśród ponad 100 wystawców, 
którzy w ostatnią niedzielę czerw-
ca pojawili się w Galerii Brono-
wice, znaleźli się zarówno profe-
sjonalni wystawcy, jak i drobni 
kolekcjonerzy, a także osoby, które 
– po latach – odkryły na strychu 
czy na dnie szafy stare winyle 
i zdecydowały się przynieść je na 
Vinyl Swap. Większość z kilku-

dziesięciu przygotowanych stoisk 
zapełniła się jeszcze przed startem 
imprezy, a uczestnicy kierowali do 
organizatorów zapytania o kolejne 
edycje Vinyl Swap.
Kilka tysięcy osób aktywnie 
uczestniczyło w giełdzie -  kupo-
wało, sprzedawało, wymieniało 
płyty winylowe, kasety, książki 
i sprzęt. 
- W niedzielne popołudnie Galerię 
Bronowice odwiedziły prawdziwe 
tłumy kolekcjonerów płyt winylo-
wych i gramofonów. Druga edycja 
Vinyl Swap przyciągnęła odbior-
ców w różnym wieku i była nie-
powtarzalną okazją do integracji 
miłośników muzyki analogowej. 

Szczęśliwcy „upolowali” prawdzi-
we muzyczne perełki do swoich 
kolekcji. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również Pokazy 
DJ-ów, którzy zaprezentowali, jak 
niesamowite dźwięki wydobywa-
ją się z czarnych krążków - mówi 
Aleksandra Rzońca, dyrektor Ga-
lerii Bronowice.
Podczas trwania Vinyl Swap 
Galeria Bronowice zanotowała 
40% wzrost liczby uczestników 
w porównaniu do poprzedniej 
edycji, a ilość wystawców wzrosła 
o 100%. 
Organizatorem akcji była Galeria 
Bronowice i Non Stop Music     

SUKCES KRAKOWSKIEGO VINYL SWAP W GALERII BRONOWICE!
Z końcem czerwca w Galerii Bronowice odbyła się druga edycja Vinyl Swap – muzycznej 
giełdy, na której można było wymienić, sprzedać lub kupić winyle i płyty CD, kasety, nuty 
oraz inne, związane z muzyczną pasją, sprzęty. Swoje kolekcje zaprezentowało ponad 100 
wystawców - to aż o 50 więcej w porównaniu z pierwszą edycją.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111 

Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

tel. 508 09 91 59      biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

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

tel. 790 792 490
      506 378 033

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

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

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

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

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

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

ASTAKSANTYNA - SZWEDZKI SEKRET MŁODEGO 
WYGLĄDU I DOSKONAŁEGO SAMOPOCZUCIA 

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Kompleks SWEDISH BEATY PLUS to połączenie anty-
oksydantów pozyskiwanych z alg pochodzących z 
Archipelagu Sztokholmskiego oraz jagód porastających 
lasy Szwecji.
Astaksantyna zwana KRÓLOWĄ ANTYOKSYDANTÓW 
posiada unikalną moc ochrony  struktury komórek, 
dzięki której algi są w stanie przetrwać w najtrudniej-
szych warunkach. Astaksantyna wykazuje ochronną 
moc w organizmie człowieka, chroni strukturę komó-
rek przed działaniem wolnych rodników i stanem zapalnym, które powodują 
ich rozpad i przedwczesne starzenie.
Astaksantyna jest najsilniejszym naturalnym antyutleniaczem, jaki możemy 
dostarczyć organizmowi.
Wpływa korzystnie na poprawę wzroku, zmniejsza stany zapalne, poprawia 
elastyczność skóry i polepsza jej nawilżenie.
Po  więcej informacji zapraszamy do naszych BIUR. 

Odbyły się konkursy z nagroda-
mi: konkurs tańca z balonikami, 
konkurs plastyczny ,,Moja ulubio-
na bajka” oraz quiz sprawdzający 
wiedzę na temat Klubu ,, Topór 
Aleksandrowice”. Chętni mogli 
sprawdzić poziom cukru oraz 
ciśnienie krwi w kąciku medycz-
nym zorganizowanym przez dy-
plomowaną pielęgniarkę Bożenę 
Tekielak. Kierowcy mieli okazję 
skorzystać z bezpłatnej diagnozy 
komputerowej sterowników, którą 
zaoferował właściciel Mechaniki 
Pojazdowej Andrzej Kurpan.
O godzinie 18.00 nastąpiło ofi-
cjalne rozpoczęcie Święta przez 
Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Zabierzów Marię Kwaśnik 
i Sołtysa Aleksandrowic Jana 
Kądziołę. Gospodarze powitali 
zebranych Gości. W wydarzeniu 
udział wzięła wójt Elżbieta Bur-
tan. Miłym akcentem było wrę-
czenie przez Radę Sołecką i Za-
rząd Klubu Sportowego „Topór 
Aleksandrowice” pamiątkowych 
podziękowań osobom wspoma-
gającym organizację zajęć kul-
turalnych i sportowych dzieci 
i młodzieży oraz wspierającym 
społeczne inicjatywy mieszkań-
ców Aleksandrowic.
Kolejnym punktem imprezy był 
występ dzieci uczęszczających 
do świetlicy środowiskowej 
„Skowronek” w Aleksandrowi-
cach  pt. ,,Bajka o smutnym smo-
ku wawelskim” pod kierunkiem 

Barbary Rusinek. Przedsta-
wienie wprowadziło zebranych 
w klimat znanych krakowskich 
legend. Po spektaklu został roz-
strzygnięty tradycyjny konkurs 
na  ,,Najpiękniejszy aleksandro-
wicki wianek”. Kolejną atrakcję 
przygotował Tomasz Soja, który 
swoimi świetnymi sztuczkami 
magicznymi zaintrygował ze-
branych gości.

Wreszcie przyszedł czas na za-
bawę taneczną. W tym roku do 
tańca przygrywał zespół muzycz-
ny ,,Pasiaki”. W rytmie znanych 
przebojów, zarówno tych sprzed 
lat jak i współczesnych, zabawa 
i tańce trwały do późnych godzin 
nocnych.     

 v Tekst: Barbara Rusinek 
Zdjęcia: Anna Rusinek

ŚWIĘTO W ALEKSANDROWICACH
4 lipca 2015 roku Aleksandrowice po raz dziesiąty obchodziły swoje święto. 
Pogoda, jak na lipiec przystało, była upalna. Od godziny 14.00 na boisku Klubu 
Sportowego „Topór Aleksandrowice” było gwarno i wesoło. Przygrywała muzy-
ka, dzieci kusiła trampolina, zamek dmuchany oraz zabawa w basenie i lody. 
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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

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl

• SIATKA OGRODZENIOWA • PANELE •
• SŁUPKI • PODMURÓWKI • ŁĄCZNIKI • 

• Bramy przesuwne, rozwierane •
• Furtki • Przęsła •Napędy do bram •

• KAMIEŃ OZDOBNY • 
PROMOCJA! KAMIEŃ BIAŁA MARIANNA

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. 
zm) po ustaniu małżeństwa wsku-
tek rozwodu lub po unieważnieniu 
małżeństwa, w terminie jednego 
roku byli małżonkowie powinni 
zawiadomić spółdzielnię, któremu 
z nich przypadło spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego, albo przedstawić dowód 
wszczęcia postępowania sądowego 
o podział tego prawa.
Uregulowanie przez byłych mał-
żonków sprawy spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
jest bardzo ważne. Spółdzielnia 
w przypadku bezczynności może 
podjąć uchwałę 
o wygaśnięciu spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu. Zgodnie 
bowiem z art. 13 ust. 2 cytowanej 
wyżej ustawy „jeżeli małżonkowie 
nie dokonają powyższych czyn-
ności spółdzielnia wyznaczy im 
w tym celu dodatkowy termin, nie 
krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając 
o skutkach, jakie może spowodo-
wać jego niezachowanie. Po bez-
skutecznym upływie tego terminu 
spółdzielnia może podjąć uchwałę 
o wygaśnięciu spółdzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu”. Podję-
cie takiej uchwały jest fakultatywne 
i nie jest obowiązkiem spółdzielni. 
W przypadku podjęcia uchwały 
o wygaśnięciu prawa do lokalu, 
każdy z małżonków może wnieść 
pozew do sądu o uchylenie uchwa-
ły o wygaśnięciu prawa do lokalu. 
Roszczenia o przyjęcie do spół-
dzielni i zawarcie umowy o ustano-
wienie spółdzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego, 
w wypadku wygaśnięcia spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego w następstwie nie-
dokonania czynności przez byłych 
małżonków, przysługują dzieciom 
i innym osobom bliskim.
Wniosek o podział spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu skła-
da się w dwóch egzemplarzach do 
sądu rejonowego - wydziału cywil-
nego, w okręgu, w którym mieszka 
małżonek składający pozew. Wnio-
sek taki musi być opłacony opłatą 
w wysokości 1000 zł. 
W przypadku niemożności doko-
nania takiej opłaty, do wniosku na-
leży załączyć wniosek 
o zwolnienie z kosztów sądowych 
z uwagi na to, iż nie jest się w stanie 
ich ponieść bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie 

i rodziny. Do wniosku o zwolnie-
nie należy dołączyć także oświad-
czenie na urzędowym formularzu, 
obejmujące szczegółowe dane 
o stanie rodzinnym, majątku, do-
chodach i źródłach utrzymania 
osoby ubiegającej się 
o zwolnienie od kosztów. 
Zniesienie przez sąd wspólności 
spółdzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu mieszkalnego polega 
na tym, że sąd przyznaje to prawo 
jednemu z byłych małżonków, zaś 
na rzecz drugiego może nakazać 
stosowną spłatę.
Były małżonek niebędący człon-
kiem spółdzielni, któremu przy-
padło prawo do lokalu, powinien 
złożyć deklarację członkowską 
w terminie 3 miesięcy od dnia, 
w którym przypadło mu to pra-
wo, zgodnie z umową małżonków 
lub na podstawie orzeczenia sądu. 
Byłemu małżonkowi przysługuje 
roszczenie o przyjęcie w poczet 
członków spółdzielni.

 v Rafał Czeladzki
email:	RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO 
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU
Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obo-
wiązek podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego, gdyż prawo może przysługiwać tylko jednej oso-
bie lub małżeństwu.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1.	 Dom	w	Tenczynku.	100	m	kw.	plus	garaż.,	działka	7a.	Cena:	350	tys.	PLN.
2.	 Dom		w	Tenczynku		60	m	kw.,	działka	8	a	plus	ok.	2	a	udziału	w	drodze. 	

Cena:	285	tys.	PLN.	

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

4.	 Drewniany	dom	w	stanie	surowym	na	widokowej	działce	8	a	w	Czernej,	110	m	
kw.	NOWA	CENA:	155	tys.	PLN.	

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

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

7.	 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.	

8.	 Dom		w	Beskidzie	Niskim,	240	m	kw,		działka	20		a.	Pod		działalność		
agroturytyczną		jak		i	prywatnie.	Cena:	390	tys.	PLN.		
Możliwość	dokupienia	działek	budowlanych	przylegających		
do	nieruchomości	–	19	arów,	4	ary,	oraz	działki	rolnej	6	arów.	

9.	 Kamienica	w	centrum	Olkusza.	Na	dole	dwa	lokale	użytkowe,	na	górze	–	
powierzchnia	mieszkalna.	NOWA	CENA:	660	tys.	PLN.

MIESZKANIA  NA SPRZEDAŻ
10.	Bezczynszowe	mieszkanie	w	domu	wolnostojącym/kamienicy	w	Krzeszowi-

cach,	55	m	kw.	NOWA	CENA:	132	tys.	PLN.	

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11.	Widokowa	działka	budowlana	34	a	(plus	udział	w	drodze)	w	Krzeszowicach.	

Cena:	204	tys.	PLN.
12.	Działka	budowlana	26	a	w	Krzeszowicach.	Cena:	210	tys.	PLN.
13.	Działka	budowlana	48	a	w	Krzeszowicach	48	a.	Cena:	230	tys.	PLN.
14.	Widokowa	działka	budowlana	15	a	na	os.	Żbik	(Krzeszowice).		

Cena:	135	tys.	PLN.	
W	pobliżu	znajduje	się	działka	o	areale	13	a,	również	do	sprzedania.		

15.	 Widokowa	działka	budowlana	10,6	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	106	tys.	PLN.
16.	 Widokowa	działka	budowlana	12	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	120	tys.	PLN.
17.	 Widokowa	działka	budowlana	11,2	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	97	tys.	PLN.
18.	Widokowa	działka		budowlana	11,5	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	122	tys.	PLN.
19.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	85	tys.	PLN.
20.	 Widokowa	działka	budowlana	23,7	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	250	tys.	PLN.	

21.	Działka	budowlana	7	a	plus	udział	w	drodze	w	Tenczynku.	Cena:	95	tys.	PLN.
22.	Działka	budowlana		7	a		w	Tenczynku	.	Cena:	104	tys.	PLN.
23.	Działka	budowlana	8	a	w	Tenczynku.	Cena:	93	tys.	PLN.
24.	Działka	budowlana	10	a		w	Tenczynku	.	Cena:	136	tys.	PLN.
25.	Działka	budowlana	7	a	w	Tenczynku	.	Cena:	87	tys.	PLN.
26.	Działka	budowlana	9	a	w	Tenczynku	.	Cena:	107	tys.	PLN.
27.	 Działka	budowlana	11	a	w	Tenczynku.		Cena:	137	tys.	PLN.
28.	Działka	budowlana	40	a	w	Tenczynku.	Cena:	415	tys.	PLN.

29.	 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.	

30.	Działka	budowlana	10	a.	w	Miękni.	Cena:	94	tys.	PLN.
31.	Działka		budowlana	11	a	w	Miękini.	Cena:	104	tys.	PLN.
32.	Widokowa	działka	budowlana	7	a	w	Miękini.	Cena:	69,5	tys.	PLN.	

33.	Działka	budowlana	10	a	w	Woli	Filipowskiej.	Gotowy	projekt	budowlany	na	
dom	jednorodzinny	o	pow.	użytkowej	100,25	m	kw.	Cena:	110	tys.	PLN.	

34.	Widokowa	działka	budowlana	7,6	a	w	Filipowicach.	Cena:	55	tys.	PLN.	

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

36.	Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Szczyglicach	(jest	możliwość	wydziele-
nia	mniejszej	działki).	Cena:	342	tys.	PLN.	

37.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Zelkowie.	Cena:	193	tys.	PLN.	

38.	Działka	budowlana		10	a	w	Burowie,	3	km	od	Zabierzowie,	2	km	od	Balic.	
Cena:	215	tys.	PLN.	

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

40.	Działka	budowlana	12	a	w	Więckowicach.	Cena:	264	tys.	PLN.
41.	Działka	budowlana	8	a	w	Więckowicach.	Cena:	184	tys.	PLN.	

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

46.	Widokowa	działka	budowlana	ok.	10	a	w	Pękowicach	(gm.	Zielonki).		
Cena:	170	tys.	PLN.	

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

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

49.	Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Mnikowie.	Cena:	190	tys.	PLN.	

50.	Widokowa	działka	o	pow.	1,74	Ha	w	Baczynie	koło	Mnikowa,	pod	zabudowę	
13	domów	mieszkalnych.	Oferta	skierowana	do	dewelopera,	ale	nie	tylko.	
Cena:	1,1	mln	PLN.	

51.	Działka	budowlana	12	a		plus	8	a	rolnej	w	Kwaczale	(gm.	Alwernia).		
Nowa	cena:	100	tys.	PLN.	

52.	Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Beskidzie	Niskim.	Cena:	70	tys.	PLN.
Możliwość	dokupienia		4a	działki	budowlanej	oraz	6a	działki	rolnej.	

53.	Widokowa	działka	budowlana	4	a		w	Beskidzie	Niskim.	Cena:	14,5	tys.	PLN.	

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

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

56.	Dwie	działki	rolne	w	Racławicach.	Jedna	działka	nr	28	i	pow.	62	a,	ma	szero-
kość	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.	

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

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

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

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

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

62.	Działka	1,45		ha.,	użytkowanie	wieczyste,	przeznaczenie	–	przemysł.	
Budynek	magazynowo-usługowy	o	pow.	1710	m	kw.	Pozwolenie	na	budowę	
hali	magazynowo-produkcyjnej	ponad	9200	m	kw.	Działka	znajduje	się	w	
północno-wschodniej	części	Krakowa.

63.	 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.	

64.	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.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
65.	 Lokal	/mieszkanie	w	Nawojowej	Górze	ok.	40	m	kw.	Opcjonalnie	do	wynajęcia	

dodatkowo	pomieszczenie	ok.	15	m	kw.	Cena	najmu:	500	PLN	-	m/c.	

66.	Mieszkanie	51	m	kw.	w	Krakowie	przy	ul.	Nowosądeckiej.	Nowoczesny	blok.	
Czynsz,	w	którym	znajduje	się	ogrzewanie,	woda	oraz	fundusz	remontowy	
wynosi	480	PLN.	Prąd	w/g	wskazania	licznika.	Możliwość	wynajmu	mieszka-
nia	na	trzy	okresy:	rok:	1200	PLN	plus	czynsz,	2	lata	1150	PLN	plus	czynsz,	3	
lata	1100	PLN	plus	czynsz.	

67.	 Osobne	mieszkanie	-	jeden	pokój	(łazienka,	kuchnia	-	wspólne),	dla	mężczyzny,	
ok.	40	m	kw.	w	domu	wolnostojącym	na	Bielanach,	5	km	od	Balic.	Ogrzewanie:	
stała	opłata	jednorazowa	(część	za	węgiel	-	400	PLN),	pozostałe	meda	według	
zużycia	(ok	100	PLN).	Pokój	dostępny	od	1	czerwca.	Cena:	500	PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
68.	Dom	dla	pracowników	w	Kryspinowie,	200	m	kw.,	5	pokoi.		

Cena	2000	PLN/m-c.	

69.	 Pokoje	dla	pracowników	(maks.	18	osób)	w	Krzeszowicach.	Cena:	360	zł/1	
osoba/m-c	z	ogrzewaniem	i	wszystkimi	mediami.		

70.	Mieszkanie	dla	5-6	pracowników	w	domu	w	Wielkiej	Wsi.		Cena:	20	PLN/1	
osobę	na	dobę.	

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

72.	Dom	dla	max	14	pracowników,	200	m	kw.	w	centrum	Zabierzowa.	Kaucja	w	
wysokości	jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	3000	PLN/m-c	plus	media	w/g	
zużycia.	Oferta	dostępna	od	1	września.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
73.	Lokal	usługowo-biurowy	w	Krzeszowicach,	ok.	75	m	kw.	Kaucja	w	wysokości		

2	tys.	PLN.	Cena:	1000	PLN	netto/m-c.	

74.	 Lokal	handlowo-usługowy,	8	km	od	Olkusza	i	Krzeszowic,	ok.	100	m	kw.		
Cena:	1000	PLN/m-c.	

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

76.	 Lokal	usługowo-handlowo-biurowy	w	Krakowie	-	Stare	Dębniki	(blisko	ul.	
Konopnickiej),	20	m	kw.	Kaucja	zwrotna	w	wysokości	dwumiesięcznego	
czynszu.	Cena:	1300	PLN/m-c	plus	media	w/g	zużycia.

HALE DO WYNAJĘCIA
77.	 Hala	ok.	460	m.	kw.	w	okolicach	Krzeszowic.	Cena:	4,5	tys.	/m-c.

POSZUKUJEMY DOMÓW DO WYNAJĘCIA ORAZ DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ DLA KONKRETNYCH KLIENTÓW 
 • 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

Wyodrębnione, bezczynszowe 
mieszkanie w domu wolnostoją-

cym, 55 m kw., w Krzeszowicach: 
2 pokoje, łazienka, kuchnia osobne 
wejście. Ogrzewanie gazowe. Poko-
je częściowo umeblowane, łazienka 
i kuchnia wyposażone. Blisko drogi 
głównej oraz w bliskości centrum. 

 Cena: 132 000 PLN

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a  
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,  
gaz i kanalizacja ok. 20 m  

od działki. 
Cena: 93 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Pomieszczenia w domu  
na noclegi pracownicze 

Max ilość osób 18. Dwie kuchnie, dwie 
łazienki. Bardzo dobre warunki dla pra-
cowników. Blisko drogi głównej. Cena za 
1 osobę 25 zł/dobę. Przy większej liczbie 
pracowników nawet 12 zł/dobę. Cena z 
mediami i ogrzewaniem. Kompletne wy-
posażenie, z pościelami, wyposażeniem 
kuchni itp. Cena dotyczy 1 łóżka/m-c. 

DO WYNAJĘCIA

Działka budowlana 12 a 
  plus 8 a rolnej w Kwaczale 

(gm. Alwernia) 
w spokojnej okolicy, między 

zabudowaniami. Media: prąd, 
woda na działce, gaz w drodze 

przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka 59 a  
w Węgrzcach Wielkich

 ujęta w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego jako 

„produkcja i usługi”. Możliwość 
postawienia dużej hali. Szero-
kość działki ok. 32 m. Dojazd 
dla TIR od strony Nowej Huty. 

Cena: 590 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„W GŁOWIE SIE NIE MIEŚCI” 2D/3D [dubbing PL]

• 24 - 26.07 godz. 12.30 (2D), 17.45 (3D) • 27-30.07 godz. 15.15 (2D), 17.45 (3D) •
• 31.07-06.08 godz. 15.15 (3D) •

reżyseria: Pete Docter; czas trwania:  102 min.; gatunek: animacja/fantasy/komedia; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł

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

„ANT-MAN” 3D dubbing/napisy
• 31.07-06.08 godz. 17.40 (3D dubbing PL), 20.15 (3D napisy) •

 reżyseria: Peyton Reed; czas trwania: 117 min.; gatunek: akcja/sci-fi ; prod. USA/Wielka Brytania, 7 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

 WAKACYJNE KINO PLENEROWE NA CHRZANOWSKIM TELEBIMIE:
• 31.07, godz. 20:30 „Seksmisja”
• 14.08, godz. 20:30 „Slumdog. Milioner z ulicy”

Uwaga! W przypadku złej pogody (intensywnych opadów deszczu/gwałtownej burzy) seans może zostać 
przeniesiony do sali konferencyjnej MOKSiR (ilość miejsc ograniczona).

WIELKA WIEŚKRZESZOWICE

LISZKI

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI – (dubbing PL)

• 23.07 - 3D 17:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: anim/fam/kom, USA 

(bilety całe 3D - 20zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł)

NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 3 – (napisy PL)
• 23.07 - 19:30 •

czas trwania: 110 min.; gatunek: horror, USA, (bilety całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł)

KINO LETNIE: RECHOTEK – (dubbing PL)
• 27.07, 29.07, 31.07- 2D 12:00 • 28.07, 30.07, 01.08- 2D 15:00 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: anim; (wszystkie bilety po 6zł)

KINO LETNIE: UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA – (dubbing PL)
• 27.07- 3D 10:00 • 28.07- 2D 10:00 • 29.07- 3D 15:00 • 30.07- 2D 10:00 • 31.07- 3D 15:00 • 02.08- 3D 15:00 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: anim.; (bilety 3D - 7 zł, 2D - 6 zł)

KINO LETNIE: FRU! – (dubbing PL)
• 03.08 - 3D 12:00 • 04.08, 06.08 - 3D 15:00 • 05.08 - 3D 10:00 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: anim.; (wszystkie bilety po 7zł)

KINO LETNIE: BARANEK SHAUN – (dubbing PL)
• 03.08 - 2D 10:00 • 04.08, 06.08 - 2D 12:00 •05.08 - 2D 15:00
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim.; (wszystkie bilety po 6zł)

RANDKA Z KRÓLOWĄ – (napisy PL)
• 24.07, 25.07, 26.07 - 16:00 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: komedia, W.Brytania; (całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł)

IDOL – (napisy PL)
• 24.07, 25.07, 26.07 - 18:00 • 28.07, 29.07, 30.07 - 17:15 •

czas trwania: 90 min.; gatunek: komediodramat, USA; (całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł)

ANT-MAN– (dubbing PL)
• 31.07, 02.08, 04.08, 06.08 - 2D 17:15, 3D 19:30 • 01.08, 05.08 - 3D 17:15, 2D 19:30 •

czas trwania: 117min.; gatunek: sf/akcja, USA; (bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł)

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

PLENEROWE KINO LETNIE
W DWORZE ZIELENIEWSKICH
24.07.2015 (piątek) GODZINA 20:30
Spotkanie z ROBERTEM REJDYCHEM 
„TRZEBIŃSKA KINEMATOGRAFIA” 
+ komediowa niespodzianka filmowa 
KOGEL-MOGEL
WSTĘP WOLNY
W	przypadku	wyjątkowo	złej	pogody	seans	może	
być	odwołany.	Zastrzegamy	możliwość	zmian	w	
repertuarze.

Radny	i	rada	Sołecka	wsi	Wierzchowie	serdecznie	zapraszają	na  
Wierzchowski festyn „Nie z tej Ziemi” 25 lipca 2015 godz. 18.30

W programie:
•	 występ	zespołu	z	Wierzchowia
•	 występ	zespołu	z	Szyc
•	 konkurs	dla	dzieci
•	 słodki	poczęstunek
•	 „kosmiczna”	zabawa	z	zespołem		
muzycznym	„DIVERSE”

•	 smaczny	i	dobrze	zaopatrzony	bufet

PUCHAR WÓJTA GMINY LISZKI 2015
Organizator:	LKS	„Liszczanka”	Liszki	• Miejsce: boisko	sportowe	w	Liszkach

Uczestnicy:
1.			„Iskra”	Czułów
2.			„Gwiazda”	Ściejowice
3.			„Kaszowianka”	Kaszów

4.			„Lotnik”	Kryspinów
5.			„Strażak”	Rączna
6.			„Tęcza”	Piekary

7.			„Wisła”	Jeziorzany
8.			„Liszczanka”	Liszki

Mecze eliminacyjne 26 lipca - niedziela (do finału wchodzą zwycięzcy meczów):
A.			„Liszczanka”	Liszki	–	„Tęcza	Piekary	–	godzina	10:30
B.			„Kaszowianka”	Kaszów	–	„Gwiazda”	Ściejowice	–	godzina	13:00
C.			„Lotnik”	Kryspinów	–	„Wisła”	Jeziorzany	–	godzina	15:30
D.		„Strażak”	Rączna	–	„Iskra”	Czułów	–	godzina	18:00

 Mecze półfinałowe i mecz finałowy odbędą się 2 sierpnia 2015r. - niedziela
	Zwycięzca	meczu	A	–	Zwycięzca	meczu	C	–	godzina	10:30
	Zwycięzca	meczu	B	–	Zwycięzca	meczu	D	–	godzina	13:00

	Finał	Pucharu	Wójta	Gminy	Liszki	–	godzina	17:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach zaprasza.
	„BIBLIOLANDIA”		-	gry,	układanie	puzzli,	malowanie,	głośne	czytanie

	Lipiec	-	sierpień	w	godzinach	pracy	biblioteki		
od	godz.	12.00	do	14.00

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
i Galeria w Pałacu Vauxhall  zaprasza na wystawę malarstwa

Jacek Siek - Inne strony świata
Wyruszam. Zabieram tylko najpotrzebniejsze rzeczy
– biel papieru, dźwięk koloru i giętką linię rysunku…

                                                                          Jacek Siek
wystawa czynna do 21 sierpnia 2015

www.kulturakrzeszowice.pl
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         MGBP  Krzeszowice  -  Pl.  Kulczyckiego  1  -  tel.  12  282 15 13   

w środy – Gwiezdne wojny 
                         1.07.15  - Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo 

    8.07.15 - Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów 

    15.07.15 - Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów 

    22.07.15 - Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja 

    29.07.15 - Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje 

    5.08.15 - Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi 

w czwartki - Podróże małe i duże 

 
 
 
 
 
 

 od 2.07.15 - do   6.08.15   
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(

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

obok cmentarza parafialnego) 

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

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu dla 
pieska Koko. Koko ma w tej chwili ok. 5 miesięcy.
Szczeniak będzie docelowo średnim psiakiem (ok. 20 kg). Ma krótką czarną sierść z 
białymi znaczeniami. 
Psiak jest dobrze zsocjalizowany, radosny, otwarty i rezolutny, garnie się do ludzi. To 
bardzo inteligentne i mądre stworzonko.
Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.  
Kontakt: 534 884 174.

KOKO Pilnie poszukujemy kochającego domu dla Poli, suczki, którą zabraliśmy do lecznicy na 
sterylizację, a która została znaleziona przez Pana Edwarda na drodze nieopodal jego 
domu, potrącona przez samochód i ciężarna. Z pewnością w wypadku ucierpiała jej 
miednica i tylne nogi. Bardzo, bardzo zależy nam na znalezieniu domu dla Poli i ludzi 
o dobrym sercu, którzy zechcą jej podarować ciepły kąt i miłość. Pola ma tylko 3 lata, 
a tak wiele już przeszła. Mimo to jest radosnym, spragnionym kontaktu z człowiekiem 
psiakiem. W tej chwili jest zdrowa i sprawna, lubi biegać i bawić się, ale na pewno im 
będzie starsza, tym bardziej uszkodzone stawy będą utrudniały chodzenie. Ogromnie 
prosimy o dom dla Poli! Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby 
zakaźne i wysterylizowana. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.   
Kontakt: 534 884 174.

POLA

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat
doświadczenia

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Otwierając zawody Pani Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Bia-
łym Kościele życzyła uczestni-
kom zawodów samych sukcesów 
i zdrowej sportowej rywalizacji.
Mecze rozegrano systemem „każ-
dy z każdym”. W składach dru-
żyn występowali zarówno chłop-
cy, jak i dziewczynki. Wszystkie 
szkoły były dobrze przygotowane 
do tego turnieju, czego wyrazem 
był bardzo wysoki poziom spor-
towy meczów.
Turniej zakończył się sukcesem 
SP w Modlnicy, której ucznio-
wie zdobywając komplet punk-
tów zajęli pierwsze miejsce. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
SP Wielka Wieś. Trzecie miej-

sce zajęła SP w Bęble. Czwarte 
miejsce przypadło SP w Białym 
Kościele. Na piątym miejscu za-
kończyła swój udział w turnieju 
SP w Będkowicach.
Nagrody ufundowane przez 
Urząd Gminy w postaci pięknych 
statuetek i dyplomów wręczali 
Pan Krzysztof Wołos  - Zastępca 
Wójta Gminy Wielka Wieś oraz  
Przewodniczący Rady Gminy 
- Pan Zbigniew Mazela, którzy 
również wysoko ocenili sporto-
we walory zawodów jak i orga-
nizację turnieju.
Na zakończenie Pani Dyrektor 
Anna Zajączkowska podzięko-
wała nauczycielom wychowania 
fizycznego za przygotowanie 

uczniów do zawodów. Szczegól-
ne podziękowania Pani Dyrek-
tor wystosowała do Pana Stani-
sława Cendy, trenera piłki ręcz-
nej, który przyjechał z Krako-
wa, aby sędziować wszystkie 

mecze, co również przyczyni-
ło się do podniesienia  poziomu 
i rangi turnieju.     

 v tekst: Lesław Przewoźniak 
foto: SP Biały Kościół

GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
W dniu 23 czerwca 2015 r. rozegrany został Turniej Piłki Ręcznej drużyn mieszanych o Mistrzostwo Gminy 
Wielka Wieś. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa w Białym Kościele. Z powodu deszczowej 
pogody mecze rozegrano w hali sportowej Gimnazjum/GOKiS w Białym Kościele. W turnieju wzięły udział 
szkoły podstawowe naszej gminy.

Mamy nadzieję, że co roku bę-
dziecie się pojawiać i zachę-
cać swoich znajomych do raj-
du rowerowego organizowane-
go przez bibliotekę wspólnie ze 
Szkołą Podstawową w Bęble. Za 
kilka lat chcielibyśmy się do-
czeka całkiem sporej gromadki 
ubranej w  pomarańczowe ele-
menty, która promuje czytelnic-
two. To, że kochacie książki wi-
dać w trakcie zaangażowania 
w konkursy literackie, które co 
roku przygotowujemy dla Was 
z wielką radością.
Być może trasa nie jest łatwa 
i wymaga ogromnego zaanga-
żowania, ale świadomość , że 
jesteśmy zorganizowaną grupą 
daje nam siłę do pokonania tych 

górzystych i pięknych terenów. 
Wszystkim uczestnikom  ser-
decznie dziękujemy za obecność 
i uśmiechy jakie towarzyszyły 
nam w trakcie przejazdu w ten 
upalny, ale jakże sympatyczny 
dzień spędzony w gronie miło-
śników zdrowego stylu życia.
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do panów ze sklepu ro-
werowego TOMAR  z Modlni-
cy, którzy otoczyli opieką  na-
sze rowery  i wspierali w trakcie 
przejazdu wszystkich uczestni-
ków. Warto podkreślić, że fir-
ma TOMAR ufundowała 10 bo-
nów umożliwiających przegląd 
rowerowy. Dziękujemy funkcjo-
nariuszom policji z Zielonek za 
zabezpieczanie trasy przejazdu 

w yznaczonym 
przez organiza-
torów. Michało-
wi Krawczykowi 
za pomoc i god-
ną reprezentację 
tak licznej OSP 
w gminie Wiel-
ka Wieś. Wiel-
ki ukłon do na-
szych sponsorów 
za nagrody dla 
uczestników, a w szczególności  
firmie TOMAR, Gminnemu Za-
kładowi Komunalnemu w Wiel-
kiej Wsi, księgarni Matras, fir-
mie zajmującej się pozycjono-
waniem stron internetowych 
– EAKTIVE z Wrocławia, Cu-
kierni Stochalskich oraz Szko-

le Podstawowej w Bęble za po-
moc w organizacji całego przed-
sięwzięcia.  
Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy i przesyłamy kilka pocztó-
wek z tegorocznej edycji Odjaz-
dowego Bibliotekarza.      

 v tekst i foto: GBP

POCZTÓWKI Z ODJAZDOWEGO BIBLIOTEKARZA 2015
Za nami  3 edycja Odjazdowego Bibliotekarza i tym razem nie będziemy opisywać  krok po kroku jak 
wyglądał tegoroczny rekreacyjny przejazd rowerowy. Skupimy się na innych kwestiach.
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Zapraszamy do nowo otwartego
 Gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii FizjoMedica 

mieszczącego się w Rudawie przy ulicy Antoniny Domańskiej 24
(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

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

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, 
który w połączeniu z odpowiednimi kwalifikacjami terapeuty gwarantuje,

że wykonywane zabiegi są skuteczne i w pełni bezpieczne.

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

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

PARTNER HANDLOWY:
KRZESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI (OBOK CPN), TEL. 12 282 36 66
EDYTA.PIETRUSZEWSKA@OLMAR.COM.PL,

WIDOCZNIE
WIĘCEJ

KUP DOWOLNE 
OKNO Z ROLETĄ

*SZCZEGÓŁY W SALONACH SPRZEDAŻY
WWW.OKNOPLAST.COM.PL

I ODBIERZ
RABAT *

W PROMOCJI!


