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KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA 
UL. RYNEK 4, 
TEL. 32 753 37 30
www.optyka-victoria.pl * I
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NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

WIELKA
PROMOCJA

NA
WEGIEL

‘
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

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
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Dwie nogi wystarczą, by…
wziąć uDział w wakacyjnych 

treningach Do kraków business run
bezpłatne treningi biegowe w krakowie
Jak sprawdzić, czy bieganie jest dla każdego? Nic 
prostszego – trzeba przyjść na bezpłatne sesje 
treningowe dla początkujących i zaawansowa-
nych biegaczy i  przekonać się, że biegać może 
każdy. I nie tylko biegać – ale biegając - pomagać. 
Wystarczą do tego dwie nogi, odrobina samoza-
parcia i chęć zrobienia czegoś nie tylko dla siebie, 
ale i dla innych. Akcja ma na celu promowanie 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta 
i przygotowanie uczestników do wrześniowej szta-
fety Kraków Business Run 2014.

ciąg dalszy na str. 2

• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia
 

www.radtur.jaworzno.pl
tel. 694 018 473, 504 208 184

Transport
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2     205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
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:
Krzeszowice ścisłe centrum 
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat           Cena 299 000 zł brutto
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
193 m2 P.U., działka 1900 m2     490 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80 m2 pow. całk.        260 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2        100 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    205 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

Krakowskie sesje treningowe skierowane są nie 
tylko do biegaczy, którzy 14 września staną na 
starcie biegu, ale też dla tych, którzy – zwyczaj-
nie - dbają o swoje zdrowie, kondycję i samopo-
czucie lub też chcą spróbować sił i zacząć biegać. 
Dystans przewidziany dla każdego uczestnika 
Kraków Business Run to 3800 metrów. Dlate-
go tych, którzy lepiej chcą przygotować się do 
jego pokonania, na pewno zainteresują spotka-
nia z profesjonalnymi trenerami. Regularne, 
dobrze prowadzone treningi pomogą również 
osobom poszukującym motywacji do aktywno-
ści fizycznej. Wśród propozycji znalazł się m.in. 
trening dla początkujących, dla zaawansowa-
nych i tych, dla których bieganie to już „chleb 
powszedni”. Zajęcia biegowe ze Sklepem Bie-
gacza i All For Body, nordic walking z Klubem 
Sportowym AZS AWF, streatching i trening 
obwodowy z Manufakturą Zdrowia, wstęp do 
Fitness Młyn sprawiają, że każdy znajdzie tu 
coś dla siebie.
Realizowane treningi mają przygotować biega-
czy do pokonania sztafetowego dystansu, ale też 
chodzi o coś więcej – zadbanie o własne zdro-
wie i nauczenie uczestników systematyczności. 
Poprzez różne ćwiczenia wzmacniające można 
poprawić ogólną kondycję organizmu, zapobie-
gać bólom pleców w pracy, utrzymać motywa-
cję do biegania i promować zdrowy styl życia. 

Poland Business  
Run Challenge

Równocześnie w każdym z miast, których sztafety 
w połowie września ruszą w Poland Business Run, 
jedna osoba bierze udział w specjalnie dla niej przygo-
towanym programie biegowym. Krakowskim uczest-
nikiem Poland Business Run Challenge jest Grzegorz 
Sowa, czterdziestokilkulatek, na co dzień pracujący 
jako programista. Chce poprawić kondycję i mieć pro-
fesjonalne wsparcie trenerskie, ale brakuje mu moty-
wacji i regularności. 
- Mam nadzieję, że dzięki regularnym treningom przez 
najbliższe tygodnie uda mi się przyzwyczaić organizm, 
a przede wszystkim siebie do regularnego biegania. 
Obecnie dystans sztafety (3,8 km) jest poza moim 
biegowym zasięgiem – maksymalnie przebiegam ok 
1,5km bez przerw. Czas więc wziąć się za siebie – 

mówi Grzegorz.
Przez najbliższe tygodnie Grzegorz będzie ćwiczyć 
pod opieką profesjonalnego trenera z klubu All For 
Body. Otrzyma indywidualnie opracowany plan 
treningowy oraz wskazówki żywieniowe. Po tym 
okresie regularnych treningów i konsultacji z trene-
rem stanie przed finałowym wyzwaniem: udziałem 
w biegu Kraków Business Run. 
Szczegółowa lista spotkań wraz z opisem znajduje 
się na stronie internetowej Kraków Business Run: 
http://krakowbusinessrun.pl/pl/a/treningi. Na nie-
które z nich wymagane jest potwierdzenie udziału 
we wrześniowym biegu. 

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

Dwie nogi wystarczą, by… wziąć uDział  
w wakacyjnych treningach Do kraków business run
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Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE

  

ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl www.oknoplast.com.pl

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

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

Chyba nie będę zbyt odkrywcza 
ani też bluźniercza jeśli stwier-
dzę, że obecnie większość dzieci 
i młodzieży wyrasta w atmosferze 
zupełnej ignorancji sztuk wizual-
nych i muzyki. Oczywiście pomijam 
takie dziedziny jak np. muzyka pop 
czy mangha. Są pewne sfery kultury 
bardziej spopularyzowane, modne. 
To naturalne. Przeraża mnie jednak 
brak elementarnej wiedzy z zakresu 
historii sztuki czy muzyki. Nie ocze-
kuję od dzieciaków ze szkoły pod-
stawowej aby wiedziały ile Koncer-
tów Brandenburskich napisał Bach, 
czy ile okresów  w swej twórczości 
miał Picasso. Nie każdy musi być 
pasjonatem malarstwa. Mam jed-
nak głębokie przeświadczenie, że 
podstawy wiedzy o sztuce i muzyce 
są niezbędne dla człowieka, który 
chce mieć szerokie pojęcie o świecie. 
Jestem przekonana że sztuka, zwłasz-
cza muzyka i malarstwo, uwrażliwia 
nas. Przez poznanie sylwetek arty-
stów, historii wielkich dzieł, młody 
człowiek potrafi uświadomić sobie 
jak dużo wysiłku wkłada artysta, 
by powstało coś nieprzeciętnego. 
Analiza dzieła malarskiego czy 
rzeźby uczy dostrzegania intencji 
twórcy, odczytywania treści ukry-
tych w symbolach. Niejednokrotnie 
utwór muzyczny czy obraz potrafi 
wzruszyć, zaskoczyć, rozśmieszyć, 
jednym słowem wywołać emocje.
 Jestem przekonana o sensowności 
nauki przedmiotów humanistycz-
nych na zasadzie interdyscyplinarnej. 
Sama pamiętam ze szkoły, że nie 
potrafiłam przez długi czas kojarzyć 
historii państw i narodów z rozwojem 

literatury, sztuki i nauki. Dopiero gdy 
zaczęłam interesować się historią 
sztuki zauważyłam jak wszystko 
jest z sobą powiązane i układa się 
w logiczną całość. Wyrywając histo-
rię sztuki z tej układanki zaburzamy 
logiczną całość dziejów ludzkości. 
Nie rozumiem, dlaczego od dłuższe-
go czasu w szkołach plastyka i muzy-
ka jest traktowana po macoszemu. 
Okrajana do śmiesznego minimum. 
Dzieci, rodzice a nawet nauczyciele 
często traktują te przedmioty jako 
mało ważne. Uważam że jest to 
krzywdzące wobec dzieci. Pozba-
wiamy ich wspaniałej części wiedzy. 
Rozumiem, że język angielski jest 
ważny bo wszędzie można się nim 
porozumieć, informatyka to obecnie 
coś niezbędnego, matematyka od 
zawsze była królową nauk. Wszystko 
racja, ale dlaczego nie doceniamy siły 
artystycznych przedmiotów? Prze-
cież nawet jeżeli nasze dziecko nie 
zostanie architektem, malarzem czy 
skrzypkiem to sztuka może przydać 
się każdemu: w życiu lekarza, infor-
matyka czy tłumaczki. Pomijając 
wspomniane już uwrażliwienie na 
piękno, może się zdarzyć, że w przy-
szłości grafik komputerowy będzie 
musiał zaprojektować np. plakat 
w stylu kubistycznym, tłumaczka 
będzie oprowadzać zagranicznych 
gości i będzie musiała powiedzieć 
coś o Kościele Mariackim w Krako-
wie, a lekarz będzie składać potłu-
czoną dłoń pianisty. Sztuka jest 
obecna w naszym życiu podobnie 
jak matematyka, biologia i chemia. 
Nie zdajemy sobie sprawy z tego kie-
dy wiedza na jej temat będzie nam 

przydatna. 
W świecie, 
gdzie dzieci 
bombardowane 
są reklamami 
cudownych zabawek, otumaniane 
grami komputerowymi, uczone zasad 
przetrwania w okrutnej rzeczywisto-
ści zauważa się brak skupienia, odro-
biny spokoju i kontemplacji czegoś 
naprawdę wartościowego. Uczmy 
dzieci jak odróżnić sztukę od tande-
ty, uczmy ich przystanąć na chwilę 
i zastanowić się nad sensem powsta-
łego dzieła, uczmy ich dostrzegania 
piękna. Nie wychowujmy robotów, 
nastawionych na osiągnięcie celu, 
pozbawionych sfery emocjonalnej - 
pokoleń niewrażliwych ignorantów. 
Moja propozycja jest taka: skoro 
szkoła kuleje w tej sferze i mamy 
wakacje, zaplanujmy czas z dziec-
kiem tak, żeby pokazać mu, iż 
również sztuka może być fajna. 
Wysyłając młodocianego potomka 
na wakacje do Hiszpanii czy Fran-
cji zaopatrzmy go w przewodnik. 
Niech poczyta o miejscu do którego 
jedzie. Pamiątki i tak kupi. Pomiędzy 
wypadami do parku rozrywki i zoo, 
znajdźmy dzień na odwiedzenie gale-
rii np. Sztuki Polskiej w Sukienni-
cach, albo zabierzmy dziecko na 
balet „Dziadek do orzechów”. Jest 
szansa, że się zachwyci i wyniesie 
jakieś nowe doświadczenie, które 
przyda mu się w życiu. Spróbujcie, 
a może odkryjecie wspólną pasję 
z dzieckiem. Tego życzę i zachęcam 
do działania..

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

wakacje – czas na Dokształcanie Dzieci?
Mamy lato w pełni. Dzieci cieszą się z upragnionych wakacji. Mimo tego 
czasu, albo właśnie dlatego, że to pora wypoczynku chciałabym poruszyć 
temat związany, w pewnym stopniu, ze szkołą. Mam na myśli kształcenie 
dzieci i młodzież wzakresie szeroko pojętej kultury. 

Autorka jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania obejmują sztuki plastyczne, 
turystykę kulturalną, muzykę oraz film. Sama zajmuje się malarstwem i rękodziełem artystycznym. Felietony Ewy Wołoszyn 
poświęcone artystom, malarstwu, ciekawostkom ze świata muzyki, teatru, literatury i filmu będą ukazywać się regularnie na 
łamach „Gwarka”. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Nieobecna w innych krakowskich 
centrach, związaną ze sztuką i roz-
rywką oferta Galerii Bronowice, to 
propozycja nie tylko dla osób chcą-
cych „złapać oddech” po zakupach, 
ale wszystkich tych, którzy szukają 
pomysłów na to, jak ciekawie spę-
dzić wakacje w mieście. 
 Strefa swobodnego czytania
Relaks przy ulubionej książce? Dla-
czego nie. Zlokalizowana w pobliżu 
food courtu, dwupoziomowa prze-
strzeń czytelni, to miejsce, gdzie 
każdy, bez względu na wiek, znaj-
dzie coś dla siebie. Wśród ponad 2 
tysięcy tytułów nie brakuje mro-
żących krew w żyłach thrillerów, 
lekkich romansów, literatury faktu, 
książek popularnonaukowych i hi-
storycznych oraz klasyki polskiej 
i zagranicznej literatury. Co więcej, 
od 1 sierpnia, czytelnia zamieniła 
się w „strefę swobodnego czytania”. 
Wzbogacona o dodatkowe meble 
i wybrane nowości wydawnicze, sta-
ła się oazą, w której można przysiąść 
na chwilę i przenieść się w najdalsze 
zakątki… wyobraźni.
Z kulturą za pan brat
Do dyspozycji klientów galerii są 
także inne miejsca, związane ze 
sztuka i rozrywką. Studyjne Kino 
Mikro jest propozycją dla tych 
wszystkich, którzy oczekują od ki-
nematografii czegoś więcej. Można 
tu zobaczyć wartościowy off-owy 
repertuar, artystyczne produkcje eu-
ropejskie oraz nagradzane na festi-
walach filmy. Wśród miejsc wartych 
odwiedzenia znajdują się również 
dwa lokale Akademii Sztuk Pięk-
nych. Na co dzień oglądać w nich 
można wystawy prac kilkunastu 

młodych absol-
wentów uczelni, 
niezwykłe instala-
cje oraz unikatowe 
meble artystyczne. 
We współpracy 
z pedagogami 
i studentami kra-
kowskiej ASP 
regularnie orga-
nizowane są kre-
atywne warsztaty 
dla dzieci. Najbliż-
sze odbędą się ostatniego dnia 
sierpnia. Prawdziwe tłumy widzów 
przyciągają niedzielne spektakle 
dla najmłodszych, które odbywają 
się dwa razy w miesiącu w strefie 
relaksu na parterze galerii. Barw-
ne, zabawne i angażujące dzieci we 
współtworzenie widowiska, są nie 
tylko okazją do świetnej zabawy, ale 
i nauki właściwych wzorców zacho-
wań.
Aktywnie i różnorodnie
Wśród miejsc kojarzących się z wy-
śmienitą zabawą należy wymienić 
również otoczenie galerii. Plac 
zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią 
i sprężynowymi bujakami cieszy się 
coraz większą popularnością wśród 
małych dzieci, które mogą bawić 
się do woli na miękkiej, wyłożonej 
tartanem nawierzchni. Nieopodal 
wejścia do budynku wszyscy chęt-
ni mogą porzucać do kosza na spe-
cjalnie przygotowanym boisku oraz 
zagrać w szachy i bule - tradycyjną 
francuską grę zręcznościową. Fa-
nów sportów ekstremalnych powi-
nien zadowolić otwarty niedawno 
skatepark. Wyposażony w takie 
urządzenia jak banki, mini quartery, 

grindboxy, najazdy i poręcze, jest 
propozycją dla fanów jazdy na rol-
kach, deskorolce i bmx’ie - zarówno 
z okolicznych osiedli, jak i całego 
Krakowa.

co ciekawego na wakacje?
Dwupoziomowa czytelnia, lokale Akademii Sztuk Pięknych, studyjne kino Mikro, 
weekendowe teatrzyki dla dzieci, a także skatepark… Galeria Bronowice stała się 
miejscem, które warto odwiedzić latem właśnie ze względu na różnorodną propo-
zycję kulturalno – rozrywkową.
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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

Świadek wezwany na rozprawę nie może uzasadniać brakiem 
środków na przejazd swoje niestawiennictwo jeśli został wezwany 
przez Sąd na rozprawę. W doręczonym wezwaniu na rozprawę sąd 
informuje nie tylko o miejscu i czasie przesłuchania, nazwiskach 
stron i przedmiocie sprawy, ale również o zwrocie wydatków zwią-
zanych ze stawiennictwem na rozprawie oraz o wynagrodzeniu za 
utratę zarobku. Takie wezwanie sąd może doręczyć nawet osobie 
przebywającej za granicą.
Istotnym jest, iż świadek nie musi wcale sam wyłożyć pieniędzy 
na przejazd i utrzymanie w związku ze stawiennictwem w sądzie, 
a potem dopiero czekać na zwrot. Przewodniczący może bowiem 
przyznać mu zaliczkę na poczet tych wydatków jeszcze przed roz-
prawą, na której będzie on przesłuchany. Po dokonaniu wydatków 
świadek rozliczy się z kwoty otrzymanej z tytułu zaliczki.
Świadkowi przysługuje też prawo do zwrotu kosztów podróży, 
kosztów noclegu, a także kwoty, którą zarobiłby wówczas, gdyby 
nie miał obowiązku stawić się w danym czasie w sądzie. Takie 
uprawnienia ma osoba wezwana w charakterze świadka nawet w 
sytuacji, gdy przyszła do sądu, ale nie została przesłuchana gdyż  
rozprawa nie odbyła się z powodu choroby sędziego.
Należy pamiętać, że zwrotu wydatków sąd nie przyzna z urzędu. 
Świadek otrzyma je dopiero wówczas, gdy wystąpi w tej sprawie 
do sądu z wnioskiem na piśmie lub złożonym ustnie do protokołu. 
Powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech 
dni po stawieniu się na rozprawie. Gdy nie dopełni formalności w 
tym terminie, to wówczas straci prawo do przyznania mu przez sąd 
tych pieniędzy. Obowiązkiem sądu jest jednak pouczenie świadka 
o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku oraz o tym, jakie skutki 
nastąpią w razie niezachowania terminu.
O wysokości należnej kwoty oraz o tym, czy powinna zostać wypła-
cona świadkowi, decyduje sędzia lub referendarz sądowy. Jeśli już 
kwota zwrotu zostanie przyznana, to powinna zostać wypłacona 
niezwłocznie. Gdy jednak nie jest to możliwe, wówczas pieniądze 
sąd powinien przekazać przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym. Świadek nie może jednak zostać obciążony kosztami 

opłaty sądowej lub przelewu. Na postanowienie sądu o odmowie 
przyznania należności z tytułu wydatków poniesionych na sta-
wienie się na wezwanie sądu świadek ma prawo wnieść zażalenie. 
Na takich samych zasadach następuje wypłata zwrotu wydatków, 
jakie poniosła osoba towarzysząca świadkowi, który ze względu 
na swój stan zdrowia nie mógł przybyć na rozprawę bez opieki.
Świadek ma prawo do wynagrodzenia za utracony zarobek lub 
dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych, w któ-
rych uczestniczył na wezwanie sądu. Obowiązuje przy tym zasada, 
że świadek tak długo pozostaje w sądzie, aż uzyska zezwolenie 
przewodniczącego na opuszczenie budynku. Jego obecność może 
być bowiem potrzebna nawet po złożeniu zeznań, ponieważ sąd 
może zarządzić przeprowadzenie np. konfrontacji świadków lub 
świadków i strony.
Gdy świadek jest zatrudniony na umowie o pracę, to wówczas 
pracodawca ma obowiązek zwolnić go na czas niezbędny do 
stawiennictwa w sądzie, a taką nieobecność w pracy uznać za 
usprawiedliwioną. Wszystko to pod warunkiem, że pracownik 
wcześniej uprzedzi pracodawcę o przyczynie swojej absencji i jej 
długości. Zawiadamiając pracodawcę musi jednocześnie okazać mu 
wezwanie z sądu do osobistego stawienia się na rozprawie w cha-
rakterze świadka. Zakład pracy ma prawo odmówić pracownikowi 
wypłaty wynagrodzenia za ten okres. Powinien jednak wówczas 
wystawić swojemu pracownikowi zaświadczenie o wysokości 
pensji, jaką by przez ten czas otrzymał, gdyby pracował. Na pod-
stawie tego zaświadczenia świadek ma prawo domagać się od sądu 
zwrotu utraconych zarobków. Przeciętny dzienny utracony zarobek 
oblicza się wówczas według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Prawo do utraconego dochodu mają osoby, które nie są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę jak przedsiębiorcy czy przedstawiciele 
wolnych zawodów.
Górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód 
stanowi zawsze  równowartość 4,6 proc. kwoty bazowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość 

określa ustawa budżetowa.
Odnośnie zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania świadka 
do sądu oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
należności, jakie przysługują pracownikowi państwowej lub samo-
rządowej jednostki sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju. Na takich samych zasadach wylicza się dla 
niego kwotę z tytułu zwrotu kosztów noclegu oraz utrzymania 
w miejscu przesłuchania. Gdyby zdarzyło się, że ta sama osoba 
zostanie przesłuchana w charakterze świadka w kilku sprawach 
w tym samym dniu, to wtedy otrzyma należność tylko jeden raz.
Zdarza się też, że ktoś zgłosi się na rozprawę w charakterze świadka, 
mimo że sąd go nie wzywał. Wtedy może ubiegać się od sądu o 
zwrot kosztów podróży, noclegów, utraconych zarobków lub docho-
dów tylko pod warunkiem, że zostanie przesłuchany przez sąd.
Świadek może zostać wezwany nawet, gdy sąd zarządzi przepro-
wadzenie oględzin związanych z przesłuchaniem go, gdy sąd dla 
przykładu dokonuje oględzin nieruchomości choćby w sprawie o 
ustanowienie służebności drogi koniecznej. Świadkowi przysłu-
guje w tej sytuacji zwrot wydatków, które poniesie w związku 
z przybyciem na miejsce oględzin, na takich samych zasadach.
Należy również wiedzieć, iż to świadek zwraca stronie poniesione 
przez nią koszty, spowodowane rażącą winą świadka. Chodzi mia-
nowicie o sytuacje, w których świadek naraził stronę na wydatki, 
dlatego że nie stawił się w sądzie z przyczyn nieusprawiedliwionych, 
samowolnie oddalił się z sądu bądź też odmówił złożenia zeznań 
lub złożenia przyrzeczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych. W 
takich przypadkach sąd może nawet z urzędu zasądzić koszty na 
rzecz strony, która je poniosła. Świadek może też zapłacić grzywnę 
za nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań lub za nieusprawie-
dliwione niestawiennictwo.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZWrot KosZtóW staWiennictWa śWiadKa
Osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka może domagać się zwrotu wydatków, jakie 
poniosła w związku ze swoim stawiennictwem, a także rekompensaty za utratę zarobku. Wydatki 
te należą się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania.

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

Zabezpieczeniu poddawana jest 
zewnętrzna ściana korytarza 
obronnego, podtrzymujące ją 
przypory oraz strzelnice. 
Uzupełniane są spoiny w zacho-
wanym jeszcze we fragmentach 
oryginalnym licu muru.
Prace zabezpieczające prowadzo-
ne są również w Baszcie Grun-
waldzkiej. Pani Maria Filipowicz 
nadzorująca prace zabezpieczają-
ce przekazałą stowarzyszeniu Ra-
tuj Tenczyn informacje iż analiza 
geologiczna podłoża na którym 
posadowiona jest baszta nie wy-
kazała zmian które mogłyby jej 
zagrażać.
W trakcie prac dokonano też od-
krycia kilku bardzo ciekawych 
elementów architektonicznych 
spośród których najcenniejszy jest 
kamienny cios na którym wyryte 
są lwy, topory i dwugłowe orły ce-
sarskie będące elementami herbu 
Tęczyńskich. 
Herb Tenczyńskich ewoluował 
na przestrzeni wieków i wraz ze 
wzrostem potęgi rodu zyskiwał 
nowe elementy. W okresie średnio-
wiecza znakiem rozpoznawczym 
Tęczyńskich, był symbol topora 
bojowego ze złotym styliskiem 
przedstawionym na czerwonej tar-
czy.  Zmiana w jego wyglądzie na-
stąpiła w wyniku uzyskania przez 
Tęczyńskich tytułu Hrabiów Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu Nie-
mieckiego nadanego im w 1527 

r. przez cesarza Karola V.  Od tej 
pory herb Tęczyńskich miał tarczę 
czteropolową, na niej w krzyż dwa 
topory i dwa dwugłowe orły cesar-
skie. Topory zachowały swe do-
tychczasowe barwy, nadal w czer-
wonym polu. Pola drugie i trzecie 
wraz z umieszczonymi w nich 
dwugłowymi orłami zostały prze-
dzielone pionowo na dwa półpola: 
białe i czerwone.
Herb hrabiowski Tęczyńskich uzy-
skał swój ostateczny kształt w wy-
niku przywileju cesarza Ferdy-
nanda I z 11 IV 1561 r.: pośrodku 
czteropolowej tarczy umieszczone 
zostało dodatkowe pole błękitne 
w kształcie tarczy, a na niej zło-
ty lew w złotej koronie na łbie, 
z podniesionym ogonem, stojący 
na tylnych łapach, z przednimi 
wzniesionymi, gotów do walki. 
Zmodyfikowano też klejnot. Wid-
niejący nad tarczą srebrny hełm 
zwieńczony został złotą koroną, 
nad nią zaś umieszczono złotego 
lwa w koronie, identycznego jak 
w polu tarczy, trzymającego w pra-
wej przedniej łapie topór. Z hełmu 
spływały labry w kolorze czerwo-
nym białym i błękitnym.
Topory, lwy oraz orły zachowane 
na kamiennym ornamencie odpo-
wiadają dokładnie zachowanym 
opisom oraz wizerunkom herbu 
Tęczyńskich.
Podczas prac odkryto kilka innych 
elementów kamieniarki wśród któ-

rych jest strzelni-
ca kluczowa
Niestety na Ten-
czynie nadal 
dochodzi do kra-
dzieży kamien-
nych ornamentów. 
Informujemy więc 
osoby zaintereso-
wane ich wyno-
szeniem że mają 
one jedynie war-
tość historyczną 
i prezentują się 
dobrze tylko wtedy gdy znajdują 
się na terenie zamku. Poza jego ob-
rębem tracą zupełnie kontekst i nie 
wywierają już takiego wrażenia 
jak w miejscu z którego pochodzą. 
Apelujemy więc o pozostawianie 
tych znalezisk na miejscu i nie 
pozbawianie Tenczyna resztek 
świadectw jego bogatego wystro-
ju. Powtarzające się kradzieże wy-
musiły też na prowadzących prace 
wprowadzenie zasady wywożenia 
cenniejszych znalezisk i umiesz-
czanie ich w bezpiecznym miejscu 
znajdującym się poza zamkiem.
Jednocześnie dziękujemy Pani 
Marii Filipowicz za udostępnienie 
zdjęć obrazujących przebieg prac 
zabezpieczających.

 v Stowarzyszenie  
Ratuj Tenczyn 

www.ratujtenczyn.org.pl

trwają prace zabezpieczające na tenczynie
Z przyjemnością informujemy, że prace zabezpieczające zewnętrzną 
ścianę korytarza obronnego oraz Basztę Grunwaldzką przyniosły już 
widoczne efekty. W trakcie prac dokonano też odkryć kilku ciekawych 
detali architektonicznych.
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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 519Fundacja Kobieta w Regionie, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Rudno oraz Lokalna Grupa Działania 
„ZDRÓJ” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 
w konkursie na tradycyjny bukiet. To wydarze-
nie to odpowiedź na popularną i żywą tradycję 
przygotowywania bukietów  z ziół – na terenie 
gminy Krzeszowice zwanego zielem - na święto 
Matki Boskiej Zielnej. Pierwsza edycja odbyła się 
w ubiegłym roku i od razu spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy i 
sąsiednich miejscowości.

Partnerem wydarzenia jest Parafia św. Katarzyny w 
Tenczynku.

Do Rudna szczególnie serdecznie zapraszamy 
miłośników tradycji, zielarstwa i ekologii, członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich, a także rodziny z dziećmi.

Warto zaplanować całodzienny pobyt w Rudnie, 
ponieważ w tym dniu odbędą się jeszcze dwie imprezy: Zielony Piknik oraz Letni 
Festyn, obie na terenie przed zamkiem Tęczyn. Szczegółowy program poniżej.

Zgłoszenia do konkursu pod nr tel. 600 559 490 lub na adres mailowy iza@kobie-
tawregionie.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po mszy świętej, a na laureatów 
czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowy program wydarzenia na stronach: www.lgdzdroj.pl oraz  www.kobie-
tawregionie.pl.

PROGRAM DNIA

KONKURS NA TRADYCYJNY BUKIET 
- 10.15 - uroczysta msza św. w kaplicy w Rudnie 

- konkurs bukietów (kategoria grupowa oraz indywidualna) 
- „Panno pszeniczna...” - koncert Agaty Rymarowicz i Tadeusza Kroka  

(podczas obrad jury) 
- warsztaty plastyczno-zielarskie dla dzieci 

- ogłoszenie wyników konkursu

ZIELONY PIKNIK W RUDNIE 
teren przed Zamkiem Tęczyn od godz. 14.00 do godz. 17.00 

- warsztaty ekologiczne „Drugie życie szklanej butelki” 
- promocja ścieżki questingowej ,,Pod zamek na kurdybanek” 

- porady zielarki, spacery wśród ziół 
- degustacja potraw regionalnych 

- działania związane z promocją zdrowego stylu życia 
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

LETNI FESTYN W RUDNIE 
teren przed zamkiem Tęczyn 

od godz. 17.00 
W programie: 

- atrakcje dla dzieci i dorosłych 
- występy Kół Gospodyń Wiejskich 

- Biesiada Krakowska z Kapelą Dudek Lewicki 
- zabawa taneczna dla wszystkich 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, Sołtys Rudna wraz z Radą 
Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie

ZIELE Z ZIÓŁ
Konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej

15 sierpnia 2014 - Kaplica p. w. św. Rafała Kalinowskiego  (w pobliżu zamku Tęczyn)

www.almaspei.pl
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Pasta z tofu z suszonymi pomidorami 
• 1 opakowanie tofu
•  1 ząbek czosnku
•  5 pomidorów suszonych
•  1 łyżka zielonych oliwek
•  1 łyżka kaparów
•  pieprz do smaku 

Czosnek obrać i zmiksować blenderem 
z pozostałymi składnikami, doprawić 
pieprzem. I gotowe :)
Jeden z najprostszych przepisów, a pasta 
przepyszna !
Smacznego !!!

Witam, ostatnio w sklepie pewnej sieci pojawił się w bardzo dobrej cenie ser o na-
zwie tofu. Tofu to delikatny serek zrobiony z nasion soi. Tofu jest niskokaloryczne, nie 
zawiera cholesterolu, czyli samo zdrowie. Ja z tego sera przygotowałam pastę do 
pieczywa. Zniknęła w zastraszającym tempie. Serdecznie Państwu polecam!

Pasta Z tofu  
Z susZonymi Pomidorami

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

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

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy 
na wiosenne opalanie! 

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

15 lipca 1954 roku Państwo Ku-
rowscy brali ślub cywilny w Cia-
nowicach (gm. Skała). Obydwoje 
pochodzą z Gminy Wielka Wieś, 
poznali się w drodze do kościoła. 
Jak wspomina Pani Kazimiera, 
chodziła wówczas do kościoła 
w Białym Kościele przez las, 
mąż zaś pochodzi z Murowni, 
więc gdzieś w połowie drogi 
mogli się spotkać. To były inne 
„weselsze” czasy, ludzie mieli 
okazję się poznać na zwykłym 
spacerze czy właśnie, jak Oni, 
w drodze do kościoła, a dziś 
wszyscy wsiadają do samocho-
dów i nie ma nawet kiedy i jak 
porozmawiać. Ich ślub nie był 
spontaniczną decyzją, gdyż byli 
narzeczeństwem przez trzy lata. 

Dochowali się czterech synów 
(najstarszy niestety już zmarł), 
mają sześcioro wnucząt oraz pra-
wnuka, zaś kolejny „w drodze”.  
Pan Józef był budowlańcem, 
pracował przy budowie bloków, 
mieli okazję dostać mieszkanie 
i wyprowadzić się do miasta, ale 
za bardzo kochali to miejsce.
Pani Kazimiera wspomina, że 
rok po ślubie męża zabrano do 
wojska, ich syn miał wówczas 4 
m-ce. Był to ciężki czas, gdyż 
mąż wyszedł na przepustkę do-
piero po roku, syn go nie poznał 
i mówił do ojca „Pan”.
Pani Kazimiera to osoba niezwy-
kle pracowita i cały czas bar-
dzo aktywna. Pracuje w domu 

i w polu, nie wyobraża sobie sie-
dzenia i „nic nie robienia”.
Na spotkaniu pojawił się rów-
nież niedawno wyświęcony 
ksiądz, sąsiad Państwa Kurow-
skich. Ksiądz Sebastian Kozyra 
wspomina z rozrzewnieniem lata 
dzieciństwa, kiedy to biegał do 
sąsiadki po mleko. Ksiądz Seba-
stian mówił z podziwem o swoich 
sąsiadach - ludziach pracowitych 
i mogących służyć przykładem 
dla młodego pokolenia, jak wy-
trwać tak długo w związku. Jak 
mówi Pani Kazimiera „bywało 
różnie, jak to w małżeństwie, ale 
przysięgaliśmy sobie na dobre 
i na złe” i do dziś dnia są szczę-
śliwi razem.

Jubilatom życzymy kolejnych lat 
pełnych zdrowia i miłości.  

 v www.wielka-wies.pl

Zwiedzanie dawnej dzielnicy ży-
dowskiej nasi seniorzy rozpoczęli 
od jej centrum, tj. od ulicy Szero-
kiej. Wpierw zwiedzili pierwszą 
i najważniejszą synagogę wzniesio-
ną na Kazimierzu w XV stuleciu 
tzw. Starą Synagogę. Wielokrotnie 
przebudowywana, dzisiejszy kształt 
zawdzięcza odbudowie z lat 50. XX 
wieku. Obecnie wewnątrz mieści 
się oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa prezentujący za-
bytki z zakresu historii i kultury Ży-
dów. Następnie udali się do słynnej, 
jedynej czynnej bożnicy - synagogi 
Remuh, ufundowana w połowie XVI 
wieku przez bogatego Żyda, Izraela 
Isserlesa Auerbacha dla syna, wybit-
nego rabina Mojżesza Isserlesa, zwa-
nego Remuh.
Dalej nasi seniorzy przeszli na przy-

legający  do synagogi jeden z najstar-
szych w Polsce cmentarzy żydow-
skich, zniszczony niestety w dużym 
stopniu przez hitlerowców, w ostat-
nich czasach pieczołowicie uporząd-
kowany i restaurowany.
Wśród pozostałych synagog i do-
mów modlitwy można było jeszcze 
obejrzeć zachowaną do dnia dzisiej-
szego na krakowskim Kazimierzu 
niewielką synagogę Poppera, boż-
nicę Wysoką, a także siedemnasto-
wieczną bożnicę Kupa, przylegającą 
do fragmentu średniowiecznego 
muru Kazimierza.
Szczególnie warta uwagi jest wznie-
siona w 2 połowie XIX stulecia dla 
żydów postępowych synagoga Tem-
pel, z jedynymi zachowanymi w Pol-
sce witrażami synagogalnymi z XIX 
i XX wieku.

Dzięki ogromnej wiedzy i łatwości 
przekazywania informacji przez 
przewodniczkę oprowadzającą naszą 
wycieczkę,  spotkanie było niezwy-
kle ciekawe a czas szybko płynął.
Pomimo padającego deszczu wszy-
scy chętnie słuchali barwnych hi-
storii przenoszących nas w minione 

lata.
Wycieczka zakończyła się miłym 
spotkaniem w kawiarence, gdzie 
przy kawie i ciastku nasi seniorzy 
dzielili się wrażeniami i snuli plany 
kolejnych wyjazdów i wydarzeń. 

 v www.wielka-wies.pl

60 Lat raZem uPłynęło bardZo sZybKo

echa WyciecZKi na KraKoWsKi KaZimierZ 

brązowy meDal Dla polskich łuczniczek

Dokładnie w 60 rocznicę ślubu mamy okazję świętować z Państwem Kazimierą i Józefem Kurowskimi z Cza-
jowic. Jubilaci od Wójta Gminy Wielka Wieś oraz kierownika USC otrzymali gratulacje z powodu tak długiego 
i zgodnego życia, kwiaty i symboliczny prezent.

W 25 czerwcu w ramach programu „Aktywni i Potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” zaprosiliśmy 
chętnych seniorów – mieszkańców naszej gminy na wycieczkę po krakowskim Kazimierzu.

W rozgrywanych w Echmiadzin 
(Armenia) Mistrzostwach Europy 
w łucznictwie zespół kobiet w składzie 
– Karina Lipiarska /Grot Zabierzów/, 
Justyna Mospinek /5-tka Zgierz/ 
i Natalia Leśniak /Łucznik Żywiec/ 
– w pojedynku o brązowy medal 
pokonał po barażu 5:4 reprezentant-
ki Rosji. W pojedynku o wejście do 
finału nasze reprezentantki uległy 
Francji 2:6. Miejsce to daje polskim 
łuczniczkom kwalifikacje do Igrzysk Europejskich Baku-2015.
Ponadto Natalia Leśniak indywidualnie zdobyła srebrny medal i tytuł v-mistrzyni 
Europy. Gratulacje dla polskich łuczniczek za udany start.

 v tekst i foto.: Grot Zabierzów

BEZPŁATNE BADANIE TARCZYCY
(USG tarczycy i oznaczenie poziomu TSH w krwi)
zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego 

w wieku powyżej 25 lat
RACŁAWICE, 26 sierpień 2014 

Ośrodek Zdrowia w godz.: 9.00-17.00
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Rejestracja i informacja w Ośrodku Zdrowia 
oraz tel. 12 633 02 18, 503 777 651

Wykonawca: Centrum Medyczne Maszachaba 

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

STAROCIE, BIBELOTY, PORCELANA, KSIĄŻKISTAROCIE, BIBELOTY, PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •
tel. 662 660 373

Droga powiatowa nr K2121 Balice-Krzeszowice 
w miejscowości Morawica będzie nadal 

zamknięta dla ruchu kołowego
W związku z otrzymana informacja od wykonawcy robót kanalizacyjnych 
w Morawicy, informujemy, iż w dalszym ciągu będzie zamknięta dla ruchu 
kołowego droga powiatowa K2121 w Morawicy na odcinku od krzyżówki 
w Morawicy w kierunku Chrosnej.
Przewidywany termin zamknięcia drogi - do 10.08.2014 r.
Powodem są ciężkie warunki gruntowo-wodne na budowanym odcinku 
kanalizacji sanitarnej kolektora C1.
Nadal funkcjonować będzie dla linii nr 226 zastępczy transport Chrosna 
pętla - Morawica pętla, Morawica pętla - Chrosna pętla; świadczony przez 
FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ „WITOMPOL”.

Źródło: www.liszki.pl
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OFERUJEMY POMOC DLA:
• 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.

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

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

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

PROMOCJA!!!
Sprawdź się po świętach. 21 i 22 maja badanie na analizatorze składu ciała Gratis!!! 

Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała 
m.in. tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i zawartości wody.

Jak świat stary, tak długo i tak dużo wykreślano dróg do zgrabnej i powabnej sylwetki. 
Wokół nich utworzono wiele mitów, które często funkcjonują po nasze czasy, kształtując 
błędne podejście do samego procesu odchudzania. Słyszysz o kapuście, głodówkach 
i piciu wody...Tygodniami jesz same owoce, ale czy słusznie? Chcąc zrzucić kilka kilogra-
mów, zaczynasz stosować dietę. Zaczynasz zastanawiać się, czy dieta będzie skuteczna 
i czy nowe menu pomoże Ci schudnąć i utrzymać wagę. Należy tu nadmienić, że niektóre 
produkty wcale nie muszą tuczyć, a inne odchudzać. Jak więc jest naprawdę, co faktycznie 
pomaga schudnąć? A co wręcz przeciwnie, pomimo wielu opinii, tuczy?

szczupłe Fakty i grube kłamstwa

Po owocach się chudnie 
Jeśli zdecydujesz się na dietę 
złożoną wyłącznie z owoców to 
być może skorzysta na tym twoje 
zdrowie, ale nie koniecznie figura. 
Owoce zwłaszcza te słodkie, jak 
banany, winogrona czy gruszki 
zawierają dużo cukru. Jeśli zjesz 
dużo słodkich owoców poziom glu-
kozy gwałtownie wzrośnie a potem 
się obniży  (to samo stanie się po 
zjedzeniu słodyczy). Wtedy poja-
wia się wilczy głód i znowu sięgasz 
po coś do jedzenia. Jeśli chcesz 
schudnąć jedz owoce jako przeką-
skę miedzy głównymi posiłkami.  
Najlepiej jedz nie więcej niż dwie 
porcje dziennie. Staraj się wybieraj 
jabłka i sezonowe owoce jagodowe, 
bo mają mniej cukru i niski indeks 
glikemiczny.

Głodówka to najszybszy 
sposób na schudnięcie

Nieprawda. Głodówka nie jest spo-
sobem na odchudzenie. Podczas 
kilkudniowej głodówki, oprócz 
zbędnej tkanki tłuszczowej, tra-
cimy także mięśnie. Podstawowa 
przemiana materii obniża się na-
wet o 25%, a nasz metabolizm ule-
ga rozregulowaniu. Brak kontroli 
lekarza podczas głodówki może 
powodować niebezpieczne dla 
zdrowia konsekwencje. Popularne 
ostatnio głodówki jednodniowe 
nie mają wpływu na odchudzanie, 
a powodują jedynie, że nasz orga-
nizm staje się osłabiony i zdezo-
rientowany.

Woda odchudza
Woda bezpośrednio nie odchudza, 
gdyż nie ma wartości odżywczej. 
Wpływa ona tylko na oszukiwa-
nie żołądka (zapełniamy żołądek 
i odczuwamy sytość). Korzystnie 
wpływa również na usuwanie tok-
syn z organizmu przez pozytywny 
wpływ na formowanie masy kało-
wej. Podczas odchudzania można 
stosować trik zabraniany w dzie-
ciństwie, a mianowicie picie wody 
przed posiłkiem (pochłaniamy 
wówczas mniej jedzenia).

 Im bardziej restrykcyjna dieta,  
tym efekt bardziej widoczny

Nieprawda. Diety restrykcyjne za-
chęcają do spożywania mniejszej 
ilości posiłków, jak również do 
drastycznego obniżenia podaży 
kalorii. Działa to podobnie do gło-
dówki, która jak wcześniej wspo-
mniano, bywa przyczyną zaburzeń 
przemiany materii. Wszelkie dzia-
łania ku zgrabnej sylwetce, należy 
wdrażać stopniowo, przeplatając 
odpowiednio dobranym sposobem 
aktywności fizycznej.

Ziemniaki trzeba wykluczyć  
z diety, bo są tuczące

Same ziemniaki w 100g zawierają  
jedynie około 60 kcal. Dlatego na-
wet podczas diet redukcyjnych za-
leca się ich spożycie ponieważ dają 
nam uczucie sytości oraz stanowią 
bardzo dobre źródło między inny-
mi potasu i witaminy C. Nie można 
ich jednak jeść w nieograniczonych 
ilościach, ale jeśli będziesz jeść je 

z umiarem, to na pewno nam nie 
zaszkodzą. Problem pojawia się 
gdy łączymy ziemniaki z tłusty-
mi sosami, majonezem, śmietaną 
czy masłem, wtedy na pewno nie 
będą pomocne w utracie zbędnych 
kilogramów. Należy wybierać 
ziemniaki gotowane (najlepiej na 
parze), oraz pieczone w ulubionych 
ziołach. A więc uważaj nie na ziem-
niaki, ale na dodatki do nich.

Unikanie tłuszczów pozwoli  
szybciej schudnąć

Oczywiście to prawda, ale diabeł 
tkwi w szczegółach. Tłuszcz to 
źródło witamin A, D i E. Dla nich 
i dla witaminy K jest rozpusz-
czalnikiem, czyli usprawnia ich 
wchłanianie. Można zredukować 
podaż tłuszczu, wybierając chude 
mięsa. Nie rezygnujmy jednak ze 
zdrowych tłuszczów roślinnych 
i rybnych, zawierających niena-
sycone kwasy tłuszczowe, które 
zapobiegają chorobom serca i na-
czyń krwionośnych oraz pomagają 
prawidłowo się rozwijać młodemu 
organizmowi.
Dobry skutek Twojego wysiłku 
zależy teraz tylko od Ciebie. Odpo-
wiednio zbilansowana i racjonalna 
dieta jest skuteczna, jeżeli po jej za-
kończeniu zmienisz swoje nawyki 
żywieniowe. A więc do dzieła, gdyż 
Twoje zdrowie, waga i samopoczu-
cie jest tylko w Twoich rękach.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

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

tel. 733-030-663

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

Zdrowa dieta? Odchudzanie? Leczenie otyłości? Z nami szybciej osiągniesz pożądane efekty!
 KONSULTACJA DIETETYCZNA JEDNORAZOWA 60 zł

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

OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA  130 zł
Kompleksowa usługa obejmująca opiekę dietetyka podczas okresu trwania terapii, 
składająca się z 3 spotkań z pacjentem (1 wizyta wstępna – diagnostyczna,  a następnie 2 
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie 
przygotowany indywidualnie dopasowany plan dietetyczny m.in. z uwzględnieniem produk-
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także 
przykładowy jadłospis na 3 dni.  W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z 
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości i pytań.

Podczas każdej z wizyt dodatkowo przeprowadzamy analizę składu ciała.

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

Dzieci swoje przyszłe nawyki żywieniowe wynoszą z domu, warto 
więc już od najmłodszych lat dawać im dobry przykład oraz moż-
liwość poznania różnorodnego pożywienia.  Jeśli maluchy widzą, 
że samodzielnie przygotowujemy jedzenie w kuchni, czynność 
ta stanie się dla nich czymś naturalnym i zaczną się tego od nas 
automatycznie uczyć.

Nauka poprzez zabawę
 Gotowanie, zarezerwowane zazwyczaj dla dorosłych, może okazać 
się nie lada frajdą dla małych amatorów dobrego jedzenia. Ponieważ 
dzieci najszybciej uczą się poprzez zabawę, w pierwszej kolejności 
zadbajmy o to, by poczuły się w kuchni jak na najlepszym placu 
zabaw i pozwólmy im aktywnie uczestniczyć w wyczarowywaniu 
niezwykłych potraw. Kuchnia jest w końcu jednym z niewielu 
miejsc, gdzie zrobienie bałaganu nie jest niczym złym.
- Maluchy, angażując się w prace kuchenne, szybko przekonają 
się, że samodzielnie przygotowane potrawy smakują lepiej oraz 
że samemu można decydować o ich smaku – mówi Mateusz 
Frycze, Kierownik Bistro i Sklepiku Szwedzkiego w IKEA 
Kraków. - Co więcej, dzieciom przyzwyczajonym do domowych 
posiłków łatwiej będzie odróżniać zdrowe, domowe potrawy od 
gotowych produktów z pustymi kaloriami – dodaje.

Spokojnie, mamy czas
Aby gotowanie było świetną zabawą, trzeba się dobrze do niego 
przygotować. Przede wszystkim potrzebny jest czas – w końcu 
im więcej rączek do pomocy, tym dłuższy okres przyrządzania 
posiłku. A ponieważ wchodząc z maluchami do kuchni nie należy 
się spieszyć ani denerwować, dobrze jest odpowiednio wcześniej 
zaplanować kulinarną przygodę - np. wykorzystując wolne week-
endy. Pamiętajmy, że niektóre produkty trzeba naszym pociechom 
„przedstawić” – pozwolić dotknąć, powąchać, spróbować jeszcze 
przed podaniem. W ten sposób dzieci przekonają się na własne oczy, 
że istnieje różnica w smaku, wyglądzie i konsystencji marchewki 
podanej na surowo w sałatce, ugotowanej w zupie czy upieczonej 
na chrupiąco w piekarniku. Czasem potrzeba aż kilkunastu prób, 
by maluch przekonał się do konkretnego składnika czy potrawy, 
ale naprawdę warto. Aromat potraw rozchodzący się po całym 
mieszkaniu i zadowolone miny najbliższych po wspólnie zjedzonym 
posiłku są w końcu bezcenne. 

- By prace kuchenne wydały się dzieciom jeszcze ciekawsze, war-
to przygotować dla nich „misję specjalną”. Mieszanie, ważenie, 
dosypywanie składników czy dekorowanie, to doskonałe zadania 
na etapie pierwszych praktyk kulinarnych – mówi Mateusz Fry-
cze, Kierownik Bistro i Sklepiku Szwedzkiego w IKEA Kraków.
Pamiętajmy, że z małymi pomocnikami kreatywność w kuchni 
nie zna granic, a przyrządzenie nawet najmniejszej przekąski to 
dobra okazja do wpaniałej rodzinnej zabawy. Pora więc ruszyć do 
kuchni! Na początek proponujemy wypróbować prosty przepis na 
chrupkie pieczywo z ziarnami.

Chrupkie pieczywo z ziarnami - zamiast chipsów
(Przepis na ok. 130 sztuk o średnicy 7 cm)

Kształt pieczywa nie jest szczególnie istotny. Najważniejsze jest, 
aby ciasto było bardzo cienkie i równe, dzięki czemu upiecze się 
równomiernie. Warto użyć niezmielonych przypraw, które nadadzą 
zupełnie innego smaku niż przyprawy w proszku. Mąkę orkiszową 
można zastąpić zwykłą mąką pszenną.

Składniki:
• 10 g świeżych drożdży
• 400 ml letniej wody
• 250 g przesianej mąki orkiszowej
• 200 g mąki razowej
• 50 g płatkow żytnich
• 75 g ziaren sezamu
• 75 g niebieskiego maku
• 50 g brązowego lub złocistego
• siemienia lnianego
• 5 g nasion kopru, w całości
• 5 g ziaren czarnego kminku, w całości
• 10 g drobnoziarnistej soli morskiej

SPOSób PRZYGOTOWANIA:

Dzień I
Pokrusz drożdże do dużej miski i dodaj letnią wodę. Wymieszaj 
i odstaw na 5 minut. Dodaj pozostałe składniki i wyrabiaj ciasto, 

aż będzie gładkie i wilgotne (cia-
sto nie powinno być ani suche, 
ani zupełnie mokre). Umieść 
ciasto w pojemniku z pokrywką, 
a następnie przykryj je (ale nie 
całkowicie). Wstaw do lodówki.

Dzień II
Wyjmij ciasto z lodówki na co 
najmniej 2 godziny przed wypie-
kiem. Podziel je na dwie części 
i wałkuj na blacie posypanym 
mąką razową do momentu, gdy 
osiągną 2 mm grubości. Ostrożnie 
zmieć nadmiar mąki. Ponakłu-
waj ciasto widelcem lub użyj do 
tego wałka z ostrymi ząbkami – 
dziurki powinny być zrobione na 
wylot. Wykrój okrągłe kształty za 
pomocą foremki do wykrawania 
lub ostrego noża. Zostanie w ten 
sposób dużo ciasta, które również 
należy ugnieść i zużyć. Połóż pie-
czywo na blasze wyłożonej papie-
rem do pieczenia i pozostaw na 15 
minut. Wypiekaj w temperaturze 
180 °C przez około 10–15 minut, 
aż zrobi się chrupkie i lekko zaru-
mieni. Po wyjęciu z piekarnika 
odstaw do wystygnięcia, a następ-
nie przechowuj w hermetycznym 
pojemniku.

Więcej informacji na temat gotowania z dziećmi, a także mnóstwo 
praktycznych porad m.in. na wykorzystanie resztek z potraw i około 
100 przepisów na zdrowe i ekologiczne dania, znajdziecie w książ-
ce „Nasze jedzenie, naturalnie” szwedzkiej autorki Kille Enna. 
Książka dostępna jest w sklepach IKEA, w tym w IKEA Kraków.

GotoWanie Z dZiećmi to fraJda
JaK PrZeKonać naJmłodsZych, że domoWe PotraWy są ZdroWsZe
Jak przekonać dzieci, że samodzielnie przygotowane potrawy smakują lepiej od gotowych i często 
niezdrowych produktów? Wystarczy odrobina wolnego czasu i stół otwarty na kulinarne eksperymenty.
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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

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

Program akcji był bardzo bogaty. Dzieci uczestniczyły w 2 wycieczkach:
• do Kopalni Wapienia Czatkowice - gdzie przewodniczka pięknie 

opowiadała dzieciom o historii Kopalni i jej zasobach i  Stadniny 
Koni Huculskich

• w Nielepicach – gdzie odbyły się także zajęcia   z pieczenia 
chleba i jazdy konnej. W trakcie akcji dzieci  malowały farbami, 
tworzyły wspaniałe budowle                           

• w ramach smieciosztuki, bawiły się w gry logopedyczne i 
uczyły pięknie mówić, brały udział w  zawodach sportowych , 
śpiewały i pląsały z harcerzami. W ramach profilaktyki uczyły 
się także właściwych postaw bowiem prowadzone były zajęcia 
profilaktyczne przy ogromnym wsparciu służb mundurowych i 
środowiska lokalnego. 

Prowadzone zajęcia i zabawy miały charakter edukacyjno-wycho-
wawczy, w tym: przyrodniczo-ekologiczny, o bezpieczeństwie, 
profilaktyczne, z pierwszej pomocy i biblioteczne. Zajęcia artystycz-
ne: plastyczne, ekologiczne i sportowe prowadziły  nauczycielki 
przedszkola. Wszyscy pracowali charytatywnie. W trakcie realizacji 
zadania dzieci otrzymywały zdrowe posiłki wraz z owocami i wodą 
mineralną do picia. Powstały piękne prace plastyczne, z których 
wykonano album, a nawet dzięki opiekunce p. Kasi wspaniały 
krokodyl z piasku i samochód. Na zakończenie wszystkie dzieci 
otrzymały piękne nagrody, w postaci piłek, przyborów plastycznych 
i słodyczy oraz odbył  się pokaz mody gazetowej.
To już 3 projekt realizowany w tym roku przez Stowarzyszenie 
„Tęcza Marzeń”, dzięki czemu przedszkole wzbogaca się o nowe 
pomoce i stroje. 
Dzięki Słonecznym Wakacjom przybyły nowe przybory do ćwiczeń 
gimnastycznych i gry logopedyczne. Dzięki projektowi patrio-
tycznemu zostało zakupionych 10 haftowanych gorsetów krakow-
skich, a dzięki projektowi przyrodniczo-ekologicznemu placówka 
wzbogaciła się m.in. o nowe rośliny do ogrodu i samodzielnego 
sadzenia przez dzieci.
Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Blicharska-Cholewa i Wiceprezes 
Marzena Kubin serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili 

się do sukcesu Słonecznych Wakacji z „Tęczą Marzeń” i sprawili 
dzieciom ogromną radość, w tym: 
• Gminie Krzeszowice za dofinansowanie akcji, 
• Lodziarni AGA z Krzeszowic za podarowanie lodów dla 

wszystkich uczestników, 
• Kopalni Wapienia w Czatkowicach za dostarczenie dzieciom 

wspaniałych wrażeń podczas nieodpłatnej wycieczki i wyjąt-
kową opiekę, 

• Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach za doponsorowanie 
wycieczki, 

• Firmie EDEN za bezpłatne dostarczenie wody do picia dla 
dzieci,

• Firmie HAP-POL za słodycze,  
Wszystkim Partnerom:
• Policji Powiatowej Wydz. Ds. Prewencji z Krakowa, 
• Policji i Straży Miejskiej z Krzeszowic, 
• Leśniczemu p. Markowi Packowi z Nadleśnictwa Zabierzów, 
• Strażakom z OSP w Woli Filipowskiej i Tenczynka, 
• Ratownikowi Medycznemu p. Rafałowi Hrycaniukowi  

z Pogotowia Ratunkowego
• Bibliotece Publicznej w Tenczynku
• Harcerzom  z Hufca ZHP w Krzeszowicach, 
• Kołu Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki”,
• nauczycielkom z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku,
• oraz RODZICOM:  Barbarze Czubin, Katarzynie Sielka, 

Magdalenie Woźniak, Halinie Pączek, Irenie Lipiec, którzy 
przez cały tydzień sprawowali opiekę nad grupami dzieci, 

a także wszystkim indywidualnym sponsorom, którzy finansowo 
wspierają Stowarzyszenie „Tęcza Marzeń”.

Stowarzyszenie „Tęcza Marzeń”, jak sama nazwa wskazuje,  zamie-
rza nadal z wielką pasją realizować ciekawe projekty spełniając 
marzenia dziecięce, bo pomysłów im nie brakuje.

słoneczne wakacje z „tĘczą marzeŃ” przy przeDszkolu w tenczynku
W pierwszym tygodniu lipca Stowarzyszenie  Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”  
wraz z  tutejszym przedszkolem zorganizowało Akcję Letnią pod nazwą Słoneczne Waka-
cje z  „Tęczą Marzeń” . W akcji wzięło udział prawie 100 uczestników, w  tym 70  dzieci w wieku  
4 do 10 lat (przede wszystkim z rodzin zagrożonych społecznie) i ok. 30 opiekunów, nauczycieli i part-
nerów zadania. Projekt  w kwocie 6.000,- zł dofinansowany został przez Gminę Krzeszowice z programu 
Profilaktyki Uzależnień „WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
W RAMACH PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ I SELEKTYWNEJ”.
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
---
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

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

DO SPRZEDANIA 
odreastaurowany, stylowy 
dom 100 m kw. w Pisarach 

k/Krzeszowic, na działce 10 
a. Elewację domu pokrywa 

cegła klinkierowa, w oknach 
piękne okiennice, na 

dachu pasująca do całości 
dachówka. Dom ma 3 

pokoje, z czego jeden jest do 
wykończenia.  

Cena 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
drewniany dom 110 m kw. na 
pięknej, widokowej działce 8 
a w Czernej. Dom jest w stanie 
surowym z dachem. W środku 
jest rozprowadzona instalacja 
elektryczna, środek częściowo 

wykończony płytami regips. 
Z tarasu można podziwiać piękne 

widoki na okolicę, jak też na 
oddalone góry. Na całość składa się: 

przyziemie, parter oraz pierwsze 
piętro. Dojazd drogą utwardzoną.  

Cena: 225 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona  

działka 12 a budowlanej  
plus 8 a rolnej w miejscowości 

Kwaczała (gm. Alwernia), 
w spokojnej okolicy,  

między zabudowaniami. 
Media:  

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

Cena 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
w Krzeszowicach, 

w spokojnej okolicy, 
piękna, foremna działka, 

o przeznaczeniu: 
budownictwo 

jednorodzinne,  
wielkości 48 a. Media 
w drodze przy działce. 

Cena 230 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 140 m 
kw. (parter 140 m kw. plus 

taka sama powierzchnia 
na poddaszu - do ew. 

zagospodarowania, plus 
piwnice) położony w spokojnej, 

widokowej okolicy w pobliżu 
Krzeszowic, przy drodze 

asfaltowej. Działka w całości 
ogrodzona, wielkości 17 a.  

Cena 635 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
oryginalny „dom z duszą”,  

położony na pograniczu Mnikowa 
i Czułowa, w wyjątkowym otoczeniu 

przyrody. Piękny, 150 m kw. dom 
usytuowany jest na 15 a działce, 

która bezpośrednio graniczy z lasem 
Doliny Mnikowskiej.  

Dom posiada solidną wiatę na dwa 
auta oraz drewniany taras 40 m kw. 

wraz z grillem - kominkiem.  
UWAGA!!! NOWA CENA:

CENA: 540 Tys. PLN.

Do wyNAjęCIA  
lokal 440 m kw. w jerzmanowicach 
pod działalność typu: przedszkole, 

punkt przedszkolny, żłobek, 
ośrodek zdrowia, ośrodek 
rehabilitacyjny, ośrodek 

terapeutyczny. Lokal jest nowy. 
Zostanie całkowicie wykończony 
w tym roku. Dwa wejścia na dole. 
Instalacja alarmowa, opcjonalnie 
- solary. Teren będzie ogrodzony, 
parking na ok. 15 samochodów; 

działka 8 a.  Cena 8.800 PLN 
netto/m-c.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana 

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

podziału na mniejsze działki. 
Media włącznie z kanalizacją 

znajdują się przy osiedlu 
nowych domów - bliźniaków 

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

tel. 796-351-499

Biuro obrotu Nieruchomościami

DoMy NA sPRZEDAŻ
1. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, 

zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w 
domu: gaz, woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło 
urokliwej rzeczki. Cena 185 tys. PLN.

2. Do sprzedania dom w Brzoskwini, o pow. 157 m kw., stan surowy zamknięty, działka niecałe 9 a. 
Ściany parteru i fundamenty pozostały po domu z lat 40-stych, pozostałą część domu zbudowano 
w 2013 roku. W środku rozprowadzona jest instalacja elektryczna, wodna, gazowa i kanalizacyjna. 
Dach kryty blachodachówką, okna PCV. Cena: 269 tys. PLN.

3. Do sprzedania dom do remontu w Miękini wielkości 140 m kw. z piwnicą i poddaszem. Dom 
usytuowany jest na działce 10 a. Prąd w domu, kanalizacja i woda w drodze. Jest możliwość zakupu 
działki przylegające do działki z domem: 11 a i 10 a. Dojazd drogą utwardzoną. Spokojna okolica. 
Cena: 140 tys. PLN.

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

5. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka. Dom ma ponad 
60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze. Dom posiada 
dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Poddasze do ewentualnej adaptacji - na np. sypialnie dzieci. W 
salonie znajduje się kominek oraz wyjście na taras. Całość domu bardzo dobrze ocieplona, dach 
kryty blachodachówką. Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i 
utrzymany. Cena: 318 tys. PLN.

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

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

DOMY NA WYNAJEM
8. Do wynajęcia prywatnie lub dla pracowników dom w Zabierzowie, o pow. ok. 95 m kw. z miejscami 

parkingowymi na działce. Pokoje świeżo pomalowane, dom czysty i suchy, solidnie ocieplony. Okna 
PCV.  Ładnie zagospodarowany ogród, teren ogrodzony. Cena 1200/m-c plus media według zużycia.

9. Do wynajęcia pomieszczenia w domu na noclegi pracownicze. Max ilość osób - 18. Dwie kuchnie, 
dwie łazienki. Bardzo dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Możliwość wynajęcia 
dla kilku jak i kilkunastu osób, na krótki lub długi okres. Cena za 1 osobę 25 zł/ dobę. Przy większej 
liczbie pracowników nawet 12 zł/ dobę. Cena z mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposażenie, 
z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.

DZIAŁKI
10. Do sprzedania działka w Woli Filipowskiej, o powierzchni 10 a. Media: gaz i kanalizacja w działce, 

woda i prąd 10 m od działki. Gotowy projekt budowlany na dom jednorodzinny o pow. użytkowej 
100,25 m. kw. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok. 50 m. W pobliżu 
przystanek autobusowy MPK oraz BUS (150 m). Blisko ośrodek zdrowia (150 m.). Spokojna okolica. 
Działka z rozległym widokiem na okolicę.

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

12. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka 
jest mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z 
kanalizacją w drodze. Cena: 170 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

19. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze 
asfaltowej, wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m. 
Początkowo lekko pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.

20. Do sprzedania działka o pow. 1,8574 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej 
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

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

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

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

24. Do sprzedania działka o pow. 10 a w Mnikowie w trzeciej linii zabudowy. Działka uzbrojona w gaz, 
woda i prąd przy drodze. Działka foremna ok 30 m szerokości i ok 33 m głębokości. Dwie poprzednie 
działki wynikające z podziału jednej większej działki są już sprzedane. Droga dojazdowa do działki 
wytyczona jest z całości. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego działka miała 
przeznaczenie budowlane. Na chwilę obecną nie uzyska się warunków zabudowy, trzeba czekać 
max. do dwóch lat na uchwalenie nowego planu zagospodorowania przestrzennego, w którym ta 

działka będzie działką budowlaną. Cena: 59 tys. PLN.
25. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 

Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w 
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna 
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy 
drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka otoczona 
jest wokół działkami rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. 
Odległość od Krakowa: 10 km. Cena 430 tys. PLN.

. LoKALE Do wyNAjęCIA:
42. Pomieszczenia biurowe 100 m kw. x 2, lub 200 m kw. w Krzeszowicach o podwyższonym standardzie. 

Lokal składa się z dwóch pięter, na jednym piętrze znajdują się dwa lokale biurowe, aneks kuchenny, 
pomieszczenie socjalne oraz toaleta damska i męska. Ogrzewanie centralne - kocioł zasypowy nowej 
generacji. Lokal wyposażony jest w instalację alarmową. Do wynajęcia są dwa lokale po 100 m kw. 
każdy (parter i piętro) lub całość 200 m kw. Cena netto (dotyczy pow. 100 m kw.). Cena: 1500 PLN/ m-c.

. HALE I OBIEKTY
43. Do wynajęcia hala w Krzeszowicach o wielkości 100 m kw., wysokość 4 m. Może być zamontowana 

brama tej wysokości. Możliwe przeznaczenie: magazynowo-usługowo-produkcyjne. Cena: 1500 / m-c

44. Do sprzedania działka 1,18 ha na której znajduje się 5 hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowo-
-usługowym. Dwie hale o powierzchni 100 m kw. plus budynki socjalne (jedna posiada kanał), 
jedna hala nadająca się pod mechanikę pojazdową dla ciężarówek (wysokość 6,5 m, wjazd 5 m) 
z kanałem, jedna hala 700m kw oraz jedna hala 350 m kw. (w tej hali do zrobienia jest częściowo 
dach). Całość położona na dużym placu manewrowym, dojazd dla TIR. Cały obiekt jest ogrodzony. 
Cena: 2650 tys. PLN.

45. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 160 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na 
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do 
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 265 m kw., która bezpośrednio przylega do 
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 3 tys. / m-c.

46. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 265 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na 
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do 
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 165 m kw., która bezpośrednio przylega do 
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 5 tys. / m-c.

47. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy 
ok 3 ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami 
odległość 3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali 
znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. 
Brama wjazdowa, wylewki, budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. 
Woda oraz prąd hali. Cena: 4,7 tys. / m-c.

48. Do wynajęcia hala ok. 150 m. kw. z placem ok. 14 a na ogrodzonym terenie w Rącznej gm. Liszki. 
Cena: 1,2 tys. / m-c

1. Dom do wynajęcia do 30 km od Krakowa.
2. Dom do wynajęcia w Tenczynku lub Krzeszowicach z ogrodzoną działką.
3. Mieszkanie do kupna, w Krzeszowicach, na parterze lub pierwszym piętrze w dobrej cenie.
4. Dom do 180 tys. PLN do zamieszkania, najlepiej w Jerzmanowicach lub Wielkiej Wsi.
5. Działka budowlana 1200-1800m2, dojazd drogą asfaltową, media w drodze (w tym kanalizacja), 

niedaleko przedszkole, szkoła, dobra komunikacja do Krakowa lub Katowic.

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE:

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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wyDarzenia kulturalne, imprezy, spotkania

chrZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
Kino Letnie „feLiX, net i niKa  

oraZ teoretycZnie możLiWa Katastrofa”
• 07.08. godz. 10.00 •

reż.: W. Skrzynecki; czas: 102 min.; gat.: dla dzieci/przygodowy; prod. Polska, b/o
Cena biletu: 2 zł

 „merida WaLecZna” 2d [dubbing PL]
• 14.08 godz. 10.00 •

reż.: M. Andrews, B. Chapman; czas: 100 min.; gat.: baśń/przygodowy/animacja; prod. USA, b/o
Cena biletu: 4 zł 

„PraWdZiWa historia Kota W butach” 2d [dubbing PL]
• 21.08  godz. 10.00 •

reż.: M. Makeieff, J. Deschamps; czas: 80 min.; gat.: animacja/familijny/komedia; prod. Francja, b/o
Cena biletu: 4 zł

„strażnicy GaLaKtyKi” Premiera 2d/3d
• 01-07.08 godz. 14.30 (2D napisy), 17.15 (3D dubbing PL), 20.15 (3D napisy PL) •

• 08-14.08 godz. 17.00 (3D dubbing PL), 20.00 (3D napisy PL) •
reż.: J. Gunn; czas: 123 min.; gat.: akcja/sci-fi; 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.

„dZWonecZeK i taJemnica PiratóW” Premiera 2d/3d
• 15-28.08 godz. 16.00 (2D dubbing PL), 18.00 (3D dubbing PL) •

reż.: P. Holmes; czas: 78 min.; gatunek: animacja/fantasy; 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.

„WięZy KrWi”
• 15-21.08 godz. 20.10 • 

reż.: G. Canet; czas: 127 min.; gat.: dramat/kryminał/thriller; prod. Francja/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)

trZebinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
strażnicy GaLaKtyKi – dubbinG (3d/2d)

• 08.08 - 2D 17:15, 3D 19:45 • 09.08 - 3D 17:15, 2D 19:45 • 10.08 - 2D 17:00, 3D 19:30 •
• 12.08 - 3D 17:00, 2D 19:30 • 13.08 - 2D 17:00, 3D 19:30, 14.08 - 3D 17:00, 2D 19:30•

• 15.08 - 3D 15:45 • 16.08 - 2D 15:45 • 17.08 - 3D 15:00 • 19.08 - 2D 15:45 • 20.08 - 3D 15:45 •
• 21.08 - 2D 15:45 •

czas: 2 godz., 7 min.;gat.: sf/akcja/przyg., USA
GanG WieWióra – dubbinG (3d/2d)

• 07.08 - 3D 17:00 •
czas: 1 godz., 25 min.; gatunek: anim/komedia, USA
nie ma teGo ZłeGo …  – naPisy PL

• 07.08 – 19:30 • 
czas: 1 godz., 48 min.; gatunek: komedia romantyczna, Kanada

Premiera: nieZnisZcZaLni 3  – naPisy PL
• 15.08 – 18:15 i 20:45 • 16.08 – 18:15 i 20:45 • 17.08 – 17:15 i 19:30 •
• 19.08 – 18:15 i 20:45 • 20.08 – 18:15 i 20:45 • 21.08 – 18:15 i 20:45 •

czas: 2 godz., 5 min.; gatunek: akcja, USA
Kino Letnie: muPPety-PoZa PraWem (seanse 2d) – dubbinG PL 

• 07.08 – seanse 10:00 i 15:00 •
czas: 1 godz., 45 min.; gatunek: anim./komedia, USA; bilety- 6 zł

Kino Letnie: sariLa (seanse 3d) – dubbinG PL 
• 07.08 – seanse 12:00 •

czas: 1 godz., 25 min.; gatunek: anim./komedia, USA; bilety 7 zł
Kino Letnie: LeGo PrZyGoda (seanse 3d) – dubb. PL 

• 08.08, 12.08, 14.08 – 12:00 • 09.08 – 15:00 • 13.08 – 10:00 i 15:00 •
czas: 1 godz., 45 min.; gatunek: anim./komedia, USA, bilety 4 zł
Kino Letnie: cZarnoKsiężniK Z Krainy oZ:  
PoWrót dorotKi (seanse 3d) – dubbinG PL 

• 08.08, 12.08, 14.08 – 10:00 i 15:00  • 10.08 – 15:00 • 13.08 – 12:00 •
czas: 1 godz., 28 min.; gatunek: anim./fam./muz./przyg, USA; bilety 7 zł

KrZesZoWice ZabierZóW

ZŁAP SWAP
W poniedziałek 15 września w godz. 18.00-20.00 MOKSiR Chrzanów zaprasza na kolejny ZŁAP SWAP. Tym razem 
wymieniamy się ubraniami dla dzieci. Spotykamy się w klubie Stara Kotłownia. WSTĘP BEZPŁATNY!

ZEMSTA NIETOPERZA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie oraz „Arte Creatura” Teatr Muzyczny zapraszają 27 września 
o godz. 18.00 na „Zemstę Nietoperza” J.Straussa operetkę w III aktach. Bilety w cenie (40 zł. parter, 35 zł. balkon) 
do nabycia w Informacji MOKSiR (pon-pt 8.00-18.00, tel. 32 6233086 wew. 53)

KOchANKOWIE NIE Z TEj ZIEMI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 11 października o godz. 18.00 (sala teatralna 
MOKSiR) na spektakl „Kochankowie nie z tej ziemi” w wykonaniu (m.in. Magdaleny Walach czy Dariusza Starczew-
skiego) kapitalnych aktorów z teatru Bagatela. Bilety w cenie 65 zł parter, 55 zł balkon do nabycia w Informacji 
MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53).

KABARET hRABI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza 15 grudnia o godz. 19.00 na występ kabaretu 
„Hrabi”. Bilety w cenie 50 zł. (do 01.11) oraz 60 zł. (po 01.11) do nabycia w Informacji MOKSiR (pon-pt 8.00-18.00, 
tel. 32 6233086 wew.53) lub na: paka.pl, biletynakabarety.pl

KABARET ŁOWcY.B
Zapraszamy na występ: Kabaret Łowcy.B. 

TRZEBINIA, 25 września 2014 o godz. 20:00. 
Dom Kultury „Sokół”, ul. Kościuszki 74. 

Bilety w cenie 45 zł do nabycia w Domu Kultury tel./32/611 06 21 - 
www.biletynakabarety.pl oraz www.kupbilecik.pl. informacje i faktury 

u Organizatora: KEREZA, tel. 720-870-670.

LATO Z TcK
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do wspólnej zabawy na trzebiński Rynek gdzie  odbędzie się 
impreza „Lato z TCK”. 9 sierpnia 2014 r. w godzinach 17:00 - 22:00. W programie:
godz. 17:00-19.00: Turniej szachowy o puchar Prezesa UKS „Hetman Koronny” Trzebinia  
oraz Zabawy animacyjne dla dzieci, 
godz. 19:00 - 22:00: Zabawa taneczna z DJ „NIK”
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym 
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa 
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, 
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania 
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli 
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

ZWierZaKi sZuKaJą domu

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

Fundacja Dar Serca poszukuje kochających domów dla dwóch szczeniaków w wieku 10 tygodni.
Pieski wraz z mamą zostały znalezione na cmentarzu i od tego czasu dorastają pod troskliwą opieką 
w przytulisku. Nie jest to jednak wymarzone miejsce dla dwóch spragnionych miłości piesków.
Nestor i Nemo są radosne, chętnie bawią się z człowiekiem oraz są pozytywnie nastawione 
do innych zwierzaków. Prawdopodobnie będą niewielkimi pieskami - ich mama waży 6 kg.
Szukają wspaniałych opiekunów na stałe, których obdarzą masą miłości i uśmiechu.
Oba szczeniaki są odpchlone, odrobaczone oraz zaszczepione.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526.

W tegoroczne wakacje pod opieką Fundacji Dar Serca znalazło się kilkanaście kociąt, które 
poszukują swoich domów. Z dnia na dzień kociaki rosną i coraz trudniej będzie znaleźć im 
rodziny adopcyjne, dlatego zwracamy się do Państwa.
Nowych domów poszukują zarówno kotki jak i kocurki we wszystkich możliwych barwach - 
czarne, bure, srebrne, rude oraz łaciate.
Wszystkie kociaki są zdrowe, odpchlone, odrobaczone i zaszczepione.
Nie oddajemy kotów wychodzących do domów przy ruchliwych ulicach.
Więcej informacji na temat poszczególnych kociaków można uzyskać pod numerem telefonu.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526. 

Kocięta

dWa sZcZeniaKi

Celem raportu jest wskazanie 
tych gmin, które - niezależnie od 
okoliczności - wykazały się po-
zytywnym wpływem na swoim 
terenie. Ranking skupiony jest na 
zmianach, jakie zaszły pomiędzy 
rokiem 2010 a 2014: dla autorów 
rankingu nie liczyło się, czy gmi-
na była bogata już w 2010, a jedy-
nie to, w jakim stopniu udało się ją 
przez te 4 lata zmienić.
Aby raport mógł powstać zba-
dano 2479 jednostek samorządu 
terytorialnego (wszystkie gminy 
oraz miasta na prawach powiatu), 
w których odbyły się wybory bez-
pośrednie. Każda jednostka zosta-
ła porównana w wymiarze:
• gospodarczym (m.in. dyna-

mika zmiany liczby podmio-
tów gospodarczych na 1000 
ludności),

• społecznym (np. przyrost 
liczby ludności, liczby miejsc 
w przedszkolach i punk-

tach przedszkolnych na 1000 
mieszkańców),

• infrastrukturalnym (rozbu-
dowa sieci wodnej, kanaliza-
cyjnej i gazowej)

• i finansowym (udział w budże-
cie środków pozyskanych z UE, 
dynamika wzrostu dochodów).

Aby zająć wysoką pozycję 
w rankingu ogólnym, jednostka 
musiała odznaczać się wysoką 
pozycją we wszystkich czę-
ściach składowych.
Obok rankingu ogólnego, pre-
zentującego całościowe zesta-
wienie wszystkich jednostek, 
ukazano pozycję poszczegól-
nych gmin w każdym analizo-
wanym aspekcie, co pozwoliło 
ukazać kierunki działania władz 
lokalnych. Dla bardziej precy-
zyjnej prezentacji danych, gminy 
podzielono również na kategorie 
uwzględniające ich charakter 
społeczno–gospodarczy (Gmina 

Wielka Wieś została sklasyfiko-
wana pośród gmin o charakterze 
(przemysłowo-usługowym).
Całość analizy poprzedziła roz-
budowana analiza wskaźników 
prezentująca poszczególne ob-
szary stanowiące odzwierciedle-
nie wskazanych wymiarów roz-
woju. Wskaźniki te pozwalają 

zapoznać się z najważniejszymi 
tendencjami w zakresie kształ-
towania się badanego aspektu 
w ostatnich czterech latach, 
a jego interpretację ułatwia sze-
reg map przedstawiających prze-
strzenne zależności.

 v www.wielka-wies.pl

Gmina WieLKa Wieś druGą Gminą W KraJu!
Gmina Wielka Wieś została oceniona jako 2 gmina w kraju w raporcie „Podsumowanie 
kadencji 2010-2014” autorstwa firmy doradczej - Curulis.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

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

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!DOŻYNKI GMINY LISZKI
Wójt Gminy Liszki oraz Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE,
które odbędą się 16 sierpnia 2014 r. (sobota) w Kryspinowie.

Program:
godz. 1330 –  Korowód dożynkowy od ronda  
   do Szkoły Podstawowej
godz. 1400 – Msza święta dziękczynna  
   przy Szkole Podstawowej
godz. 1530 – Część oficjalna
godz. 1730 – Część artystyczna
godz. 1900 – Zabawa taneczna

 Plon niesiemy, plon w Gospodarza dom.
Zboża w polu pokoszone,

ziarno w spichrzu już złożone.
Na dożynki czas. Zapraszamy Was.
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restauracja sphinX w c.h. 
Futura park zaprasza

Sphinx dysponuje salą konsumpcyjną o powierzchni ok. 150 metrów kwa-
dratowych. Dla gości przygotowano blisko 65 miejsc siedzących. Urządzono 
też kącik dla dzieci. Wiosną przy restauracji powstał ogródek. Restauracja 
Sphinx w centrum handlowym Futura Park Kraków jest otwarta od ponie-
działku do soboty w godzinach 10.00-21.00, a w niedzielę od 10.00 do 20.00.
Klienci Futura Park Kraków 
mogą wybrać wiele smacz-
nych dań znajdujących się 
w menu nowej restauracji. Nie 
zabraknie kultowej potrawy 
Sphinxa, jaką jest popular-
na shoarma. Ponadto można 
skorzystać z szerokiej oferty 
steków, makaronów, ryb, sałat, 
a także przekąsek i deserów. 
W restauracji, podobnie jak 
w pozostałych restauracjach 
Sphinx, obowiązują atrakcyjne 
promocje, w tym Happy Hours.

Wyst rój  loka-
lu, dobry dojazd 
z okol icznych 
m i e j s c owo ś c i , 
zachęca klientów 
do organizacji 
p r z y j ę ć  oko -
l icznościowych 
i spotkań bizneso-
wych, które - jak 
zapewnia manager lokalu, pan 
Marcin Bańdura - zostaną zor-
ganizowane na najwyższym 
poziomie.

Telefon do lokalu:  
725-100-171; 665-858-019
email: 187.krakow@sfinks.pl 

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

W ofercie:
- kostka brukowa
- palisady
- obrzeża
- krawężniki
   drogowe
- zielony parking
- gazony

ul. Krakowska 378,  32-080 Zabierzów
tel. +48 12/285-10-13
tel. kom. +48 604-566-199
www.kostkabrukowa-wilk.pl 
biuro@kostkabrukowa-wilk.pl

Fabryka Betonów Wibroprasowanych "WILK"
Maria i Małgorzata Wilk, Marzena Szostek s.c.

rejestracja telefoniczna 500-200-941
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

GABINET OKULISTYCZNY

OPTYK


