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BLACHARSTWO POJAZDOWE
Łapuszek Robert

• usługi blacharskie
• usługi mechaniczne, m.in.:
- układy wydechowe
- zawieszenia
Zalas 547
- układy kierownicze
(koło piekarni)
- układy hamulcowe
tel. 662-599-809
• konserwacje

@: robson7428@wp.pl

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

MODOWY POWRÓT
DO SZKOŁY
• Skompletuj szkolną wyprawkę
ze stylistką 29.08.2015
• Skorzystaj ze specjalnej promocji
29-30.08.2015

FUTURA PARK KRAKÓW: A. Rożańskiego 32, Modlniczka

www.futurapark.pl
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DRUGA EDYCJA SOUTHERN CREW JAM

Niedzielne upalne popołudnie. Okolice Dworu w Tomaszowicach. Już po raz drugi, została zapisana jedna z najbardziej spektakularnych kart historii polskiego
freeride’u. Tony ziemi usypanej pod okiem fachowców. Trochę deszczu - więcej
słońca. Energetyczna muzyka. Kilkudziesięciu zawodników i setki kibiców. Dobra
zabawa i niezłe widowisko... czyli druga edycja Southern Crew Jam - imprezy
zorganizowanej przez grupę zapaleńców.
Jak mówią organizatorzy: w tą
gorąca, wakacyjną niedzielę
spotkała się cała śmietanka
rowerowej ekstremy na jeszcze lepszym i konkretniejszym
torze w ramach Souther Crew
Jam II- Gangsters of Freeride
w jednym tylko celu- aby czerpać pełnymi garściami radość
z jazdy na największych freeridowych hopach w kraju.

Głównym założeniem tej imprezy jest spotkanie ze znajomymi w pięknych okolicznościach przyrody, na dobrze
przygotowanej trasie i świetna
zabawa na totalnym luzie, bez
ocen przejazdu i zbędnych
stresów związanych z dużą
konkurencją.
W tym roku dodatkowo impreza miała charakter charytatywny, gdyż całe wpisowe zostało
przekazane na rzecz rodzinnych domów dziecka, aby dzielić się radością i pomagać najbardziej potrzebującym.

Organizację imprezy w tym
roku wsparła Gmina Wielka
Wieś wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Białym Kościele, GOKiS oraz
OSP Tomaszowice.
vv www.wielka-wies.pl
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BRAK PRĄDU W LOKALU, A UPRAWNIENIA NAJEMCY

Przez zawarcie umowy najmu wynajmujący, zobowiązuje się przekazać
lokal przydatny do umówionego użytku i utrzymywać taki stan przez
czas trwania stosunku zobowiązaniowego. Nierzadko obowiązek ten
nie jest wypełniany. Jakie roszczenia przysługują wówczas poszkodowanemu najemcy?
O wskazanym obowiązku mowa jest
w art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego
(dalej zwany KC). Sankcją za jego
niewypełnienie jest m.in. żądanie
obniżenia czynszu za czas trwania
wady, niezwłoczne wypowiedzenie
umowy najmu oraz roszczenie o naprawienie szkody poniesionej przez
najemcę.
Dwa z pierwszych uprawnień ustawodawca sprecyzował w art. 664
KC. Jest to przepis dyspozytywny,
stąd strony mogą modyfikować wynikające z niego zasady, także poprzez ich wyłącznie. Dlatego należy
w każdym przypadku rozpocząć od
analizy umowy. W braku odmiennych postanowień umownych, zastosowanie znajdzie przedmiotowa
regulacja ustawowa.
Żądanie obniżenia czynszu.
„Art. 664 § 1 Kc nie stanowi podstawy do powstrzymywania się
z płatnością czynszu w ogóle (…).
Przepis ten stwarza jedynie możność domagania się czasowego
obniżenia czynszu, stosowanie do
zmniejszonego w danym okresie
użytku przedmiotu najmu” (tak Sąd
Apelacyjny w Warszawie, z dnia
30.09.2013r., sygn. I ACa 330/13).
W myśl powyższego, najemca winien zwrócić się do wynajmującego
o zmianę wysokości czynszu. Jeżeli
strony nie znajdą konsensusu, wówczas spór może być rozstrzygnięty
w drodze powództwa opartego o art.
189 Kodeksu postępowania cywilnego, poprzez ustalenie, iż należny

czynsz opiewał na niższą kwotę. Jeżeli czynsz za okres występowania
wady zostanie uiszczony, można domagać się zwrotu jego części, jako
świadczenia nienależnego. Roszczenie o zwrot nienależnego czynszu przedawnia się zgodzenie z art.
677 KC, tj. w terminie roku od dnia
przekazania lokalu po zakończonym
najmie.
Niezwłocznie wypowiedzenie
umowy najmu.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
5.10.2012r., sygn. I ACa 264/12
„Pozbawienie lokalu dopływu prądu stanowi wadę wyłączająca jego
przydatność do umówionego użytku i nie usunięcie tej wady w czasie
odpowiednim uprawnia najemcę do
wypowiedzenie najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia
(…)”. Przed skorzystaniem z uprawnienia należy wezwać wynajmującego do usunięcia takiego stanu rzeczy z zaznaczeniem odpowiedniego
terminu (w niniejszym przypadku
np. jednodniowego). Po jego bezskutecznym upływie, aktualizuje
się uprawnienie do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Oświadczenie o wypowiedzeniu,
co do zasady, nie wymaga formy
pisemnej. Jeżeli jednak umowa była
zawarta na piśmie, wówczas wypowiedzenie również winno obrać
taką formę. Stosunek najmu ustaje
w dniu, w którym oświadczenie do-

trze do wynajmującego, tak by mógł
zapoznać się z jego treścią.
Za okres braku prądu nie powinien
być pobierany czynsz. Najemcy
przysługuje zwolnienie z obowiązku jego uiszczania. W przypadku
gdy za dany okres czynsz został już
uprzednio zapłacony, najemcy przysługuje żądanie jego zwrotu. Roszczenie o zwrot przedawnia się, tak
jak powyżej opisane – art. 677 KC.
Naprawienie szkody
Podstawą roszczenia stanowi art.
471 KC, gdzie mowa o nienależytym
wykonywaniu umowy. W ramach
odszkodowania można dochodzić
zwrotu poniesionych strat. Straty
powstają np. gdy podwykonawca nie
zdążył wykonać zlecenia w umówionym czasie i w związku z tym
został obciążony karami umownymi
z wiążącego go kontraktu. Szkoda
obejmuje także utracone korzyści,
które zachodzą np. jeżeli niewykonanie prac w terminie spowodowało
utratę renomy w opinii inwestora,
w konsekwencji nieotrzymanie kolejnego zlecenia. Przedawnienie następuje zgodnie z art. 118 KC, tj. 3
lata dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością, a w innych
przypadkach 10 lat.
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Natsuo Kirino : Prawdziwy świat

Dokąd ma uciec córka obciążona sekretem, który ją zabija? Co ma zrobić matka, której dziecko próbowało odebrać
sobie życie? Susan Jackson ma kochającą rodzinę i piękny
dom, a jej życie wydaje się szczęśliwe i poukładane, lecz
gdy Charlotte, jej nastoletnia córka, wbiega pod autobus i
zapada w śpiączkę, Susan musi przewartościować swoje
spojrzenie na świat. Szukając przyczyn próby samobójczej
córki, Susan odkrywa w jej pamiętniku wzmiankę o jakiejś
przerażającej tajemnicy. Zaczyna prywatne śledztwo i
trafia do mrocznego świata, o którego istnieniu nie miała
nawet pojęcia.

Greg King : Zabić arcyksięcia

Justine Picardie :
Coco Chanel : legenda i życie

Czy warto wracać do przeszłości? Oczywiście, że
warto, bo są to nasze korzenie, nasza baza, z której
czerpią kolejne pokolenia. Romans, o którym mówiła cała Europa. Zamach, który zmienił bieg historii.
Wszystko wskazuje na to, że zakochali się w sobie
na wystawnym balu maskowym zorganizowanym w
wiedeńskim pałacu w 1894 roku. Arcyksiążę, bratanek panującego cesarza Austrii, i piękna dziewczyna
ze zubożałej arystokratycznej rodziny. Ich miłość nie
mogła zyskać akceptacji cesarskiego rodu, ale para
odważnie zdecydowała się walczyć z konwenansami.

Anna Lutosławska-Jaworska :
NIEdyskretnie : prawdziwe historie

Pani Anna Lutosławska-Jaworska jest aktorką, reżyserem
i pedagogiem. Występowała na deskach teatrów krakowskich
i wrocławskich, w filmach oraz spektaklach teatru telewizji. Od
wielu lat pisze dla dzieci, od niedawna dla dorosłych.Tomik urokliwie opowiedzianych historii, zaczerpniętych zarówno z życia
Autorki, jak też zasłyszanych, czy nieraz nawet... niedyskretnie
podsłyszanych. Wszystkie one są prawdziwe, dają do myślenia,
stawiają istotne pytania, ale nie narzucają odpowiedzi. Choć
krótkie, nie pozostawiają nas obojętnymi. Autorka przytacza je
nie po to, by kogokolwiek pouczać, lecz byśmy dali się porwać
mądrości, jaka płynie z doświadczeń ludzi takich jak my, prawdziwych, spragnionych miłości i autentyzmu.

Barbara Kosmowska : Gorzko

Gorycz porażek i walka o siebie. To główne motywy, na których skupia się fabuła. Jest nieco
dramatycznie, nieprzewidywalnie, a przy tym
intrygująco. Główna bohaterka – Teresa robi to,
co wiele osób w młodym wieku. Opuszcza prowincję, by szukać szczęścia i lepszej przyszłości
w mieście. Takie zmiany nigdy nie są łatwe i tak
jest w tym przypadku.

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych

w Krakowie,
ul. Wróblewskiego 8
i Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 18

Rok założenia 1997
prowadzą zapisy na
semestr pierwszy i semestry wyższe
rozpoczynające się od września 2015 r.
do następujących szkół:
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
- 3 lata po gimnazjum,
po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne
w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia,
asystent osoby niepełnosprawnej (roczne),
opiekun w domu pomocy społecznej
Informacja: Kancelaria Szkolna
czynna poniedziałek - piątek w godz. 08.00-15.00
32-050 Skawina, ul. Rzeczna 1,
tel. 12 276 50 91, 604 266 151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
www.szkolazaoczna.com.pl

C.L. Taylor : Gdzie kończy się cisza?

Osią książki, siłą napędową fabuły staje się morderstwo.. Wszyscy wiemy, kto dokonał zbrodni, ale
tyleż sam fakt zamordowania kobiety jest istotny, ile
motywacje młodych ludzi, którzy pragną nawiązać
nić porozumienia ze zbrodniarzem. Co nimi kieruje?
Czego oczekują? Jakie są ich skryte marzenia i życzenia?Zręcznie skonstruowany, mroczny i bezlitosny thriller psychologiczny przedstawiający gorzki
obraz życia nastolatków w Japonii.

Opowieść o Coco Chanel otwiera historia porzuconego dziecka wychowywanego w zakonnym sierocińcu, który odcisnął niezatarte piętno
na całym życiu projektantki. Autorka opisuje je
szczegółowo, wydobywając na światło dzienne
wszystko to, co Gabrielle Chanel przez tyle lat
starała się ukryć przed światem, zacierając granice miedzy prawdą a mitem.

Sylwia Chutnik : Nieśmiałek

O czym poczytamy w tomie ”Nieśmiałek”?
O pewnym bardzo, bardzo nieśmiałym chłopcu.
I o pewnej mądrej nauczycielce, która umiała
dostrzec talent swojego ucznia i nie kazała mu
odpowiadać przy tablicy. O tym, że nawet ktoś
bardzo wstydliwy może mieć wielu przyjaciół. I że
każdy ma coś ciekawego do powiedzenia, nawet
jeśli nie lubi tego robić na głos.

Ute Lutz :
Najśmieszniejsze opowieści o zwierzętach
Kto wybierze się z pieskiem Puszkiem na odkrywczą wyprawę? Jak kotka Lila spędzi samotny dzień? Jakie przygody przeżyje Florek, niesforny kaczorek, podczas swojej
pierwszej w życiu wycieczki? Czy zajączkowi Heniowi uda
się uciec lisowi i odszukać mamę? Co piesek Tropek przeżyje w drodze na festyn i dlaczego jazda ciągnikiem może
być przyjemniejsza od jazdy sportowym samochodem?
Tego wszystkiego dowiesz się z tej książki. Możesz ją czytać wspólnie z rodzicami albo samodzielnie, podziwiająć
przy tym wspaniałe ilustracje.
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MALOWAĆ SIĘ, CZY NIE?

Z tym dylematem zmaga się codziennie wiele kobiet. Z jednej strony chcemy przecież wyglądać
atrakcyjnie, podobać się innym ludziom. Z drugiej zaś strony słyszymy głosy, że najlepiej
wyglądać naturalnie. Ale co z naszymi przebarwieniami, bliznami, krostkami, sińcami pod
oczami… Czyżby nasz naturalny wygląd nie był zadowalający?
Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Dla wszystkich kobiet dbających o
naturalny, ale piękny wygląd, mam
propozycję:
• 5% rabatu na profesjonalne kosmetyki do makijażu!!
• odżywka wzmacniająca i wydłużająca
rzęsy: tylko 70 zł!!
• trwałe przedłużanie i zagęszczanie
rzęs: 99 zł!! (zamiast 180 zł)
Kosmetyki są do nabycia w Instytucie
Urody Elf
Promocja trwa do 29 sierpnia

www.gabinetelf.pl

Niestet y, wychodzenie z
domu bez makijażu nie jest
jednak dobrym pomysłem. Jak
pokazują bowiem najnowsze
badania, kobiety umalowane
wydają się ludziom dużo bardziej atrakcyjne, miłe i kompetentne. Kobiety w makijażu
określane są jako inteligentne
i bardzo interesujące, takie, z
którymi warto się zaprzyjaźnić.
Należy jednak zaznaczyć, że
atrybuty te przypisuje się
głównie paniom mającym bardzo delikatny, naturalny
makijaż.
Choć promujemy naturalny wygląd, nie oznacza to braku
makijażu. Lekkie podkłady, kremy nawilżające, delikatne
kolory różów czy pomadek, pozwalają wykreować makijaż,
który ubiera, a nie przebiera, pozostając jednocześnie
ledwo zauważalnym. Dzięki temu, w zaledwie kilka chwil,
można przygotować makijaż pasujący do pracy, na spacer
i na wyjście z przyjaciółmi.
Makijaż pomaga podkreślić urodę, zatuszować niedoskonałości i poczuć się pewniej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jest szansą dla osób z wyraźnymi defektami urody,
takimi jak plamy potrądzikowe, blizny, czy przebarwienia.
Ale jest jeszcze jedna funkcja współczesnych kolorowych
kosmetyków. Dzięki bogactwu pielęgnujących składników,
dzisiejszy makijaż również dba o cerę, a nawet ją leczy.
Ponadto – chroni przed działaniem słońca, zanieczyszczeń,
czy skoków temperatur.

Odpowiedzmy więc na pytanie: malować się, czy nie?
Warto się malować może właśnie dlatego, by wyglądać
lepiej, by zakryć niedoskonałości, by podkreślić urodę. A
może makijaż, to też kwestia estetyki, komfortu i higieny…? Odpowiedzi jest tak wiele, jak wiele jest stosujących
kosmetyki pań.
A co z rzęsami? Czy lepiej mieć długie, grube
i gęste, czy naturalne,
nawet, jeśli są cienkie,
rzadkie i krótkie? Odpowiedź nasuwa się
sama :)
mgr Angelika Kozera
kosmetolog,
instruktor stylizacji rzęs

PAMIETAJ! KOSMETYKI KUPUJ U SPECJALISTÓW
ZYSKUJESZ:
• 100% bezpieczeństwa
• 100% skuteczności
• 100% satysfakcji
• porady kosmetologów
• doradztwo wizażystów
• analizę komputerową skóry
• próbki kosmetyków profesjonalnych

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053
www.motopal.pl biuro@motopal.pl
• kursy prawa jazdy, kategorie:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

WIDOCZNIE
WIĘCEJ

• szkolenia okresowe kierowców zawodowych
kwaliﬁkacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców
zawodowych oraz kandydatów na kierowców
kategorii C i D

W PROMOCJI!

• PRZEWOZY AUTOKAROWE

KUP DOWOLNE
OKNO Z ROLETĄ

I ODBIERZ

RABAT

*

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

PARTNER HANDLOWY:

KRZESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI (OBOK CPN), TEL. 12 282 36 66
EDYTA.PIETRUSZEWSKA@OLMAR.COM.PL,
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SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

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

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

Zapraszamy do naszych punktów handlowych
OLKUSZ,
Trzyciąż 109
ul. 20-tu Straconych 1

(obok DPD) od 16.02.15 r.
tel. 790 792 490

506 378 033

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

(Magazyn Podchybie 16)

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
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KĄCIK KULINARNY

ZUPA Z PIECZONYCH POMIDORÓW I PAPRYKI
Pomidory wszędzie w koło się rumienią, a za
oknem powiało chłodem, więc zapraszam
Państwa na przepyszną zupę !
Zupa z pieczonych pomidorów i papryki
(spora porcja dla 5 osób)
• 8 pomidorów
• 1 papryka czerwona
• 1 czerwona cebula
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• 2 ząbki czosnku
• 2 gałązki selera naciowego
• 1/2 małej papryczki chilli
• 1 opakowanie przecieru pomidorowego
(u mnie z Lidla, w kartoniku)
• 1/2 łyżeczki kuminu
• 1 puszka ciecierzycy w puszce
• ew. pieprz
• oliwa
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

Piekarnik włączamy na 180 C, formę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej
skórką do góry umyte i pokrojone na ćwiartki
pomidory i paprykę, polewamy delikatnie oliwą. Dodajemy obraną marchewkę i pietruszkę
pokrojone na mniejsze kawałki. Wkładamy do
piekarnika i pieczemy ok. 45 minut.
Gdy warzywa się pieką, obieramy cebulę i czosnek i drobno kroimy. Myjemy gałązki selera
i tniemy w nieduże kawałeczki.
W garnku rozgrzewamy oliwę i podsmażamy
na niej cebulę i po chwili dodajemy czosnek,
a po kolejnych kilku minutach dodajemy selera. Całość
przesmażamy, dodając papryczkę chilli i kumin, mieszamy, dodajemy opakowanie przecieru pomidorowego i około 1 kubek wody. Całość zagotowujemy.
Wyciągamy z piekarnika warzywa, ściągamy skórkę
z papryk i pomidorów, przekładamy do garnka wraz

WELLNESS - CHUDNIJ ZDROWO!!!

z pietruszką i marchewką i dokładnie całą zawartość
garnka blendujemy blenderem.
Dodajemy odsączoną ciecierzycę i całość zagotowujemy. Próbujemy, ewentualnie doprawiamy pieprzem.
Do podania możemy wykorzystać jogurt naturalny.
Zupa jest naprawdę przepyszna.

vv Ulla Pałka

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

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67
> 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

✆ 784 416 692

Skuteczne odchudzanie wymaga całkowitej zmiany
nawyków żywieniowych. W osiągnięciu wymarzonej
sylwetki pomagają dodatkowe porcje białka, ale istotną
część kuracji stanowi odpowiednio komponowane menu
i aktywność fizyczna.
Dietą "firmową" ORIFLAME, przeznaczoną do stosowania wraz z produktami Wellness by Oriflame jest "DROGA
NATURALNEJ UTRATY WAGI". Dieta została opracowana w oparciu o zalecenia światowych
autorytetów z dziedziny zdrowia i dietetyki.
W prowadzonych przez 3 lata badaniach klinicznych metoda ta przyniosła spektakularne
i długotrwałe efekty. Wyjątkowość tych produktów wynika ze specjalnych, opatentowanych
receptur, opracowanych przez szwedzkich naukowców światowej sławy - prof. Stig Steena i jego
kolegów z Towarzystwa Nauk Przyrodniczych Igelosa w Szwecji. Skuteczność i bezpieczeństwo
stosowania tych produktów potwierdziły badania, których uczestnicy stracili średnio 13,6 kg w
ciągu 2 lat przyjmując 2 koktajle lub zupy dziennie. Produkty Natural Balance są bogate w błonnik
z buraków cukrowych oraz białko, które pochodzi z 3 różnych źródeł. Taki skład sprawia, że koktajle
i zupy mają bardzo niski indeks glikemiczny - 28.
Pozwala to na utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi, ograniczając ochotę na słodycze,
zapobiegając spadkowi koncentracji i zapewniając zrównoważony poziom energii przez cały dzień.
PO WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ NA BEZPŁATNĄ ANALIZĘ
SKŁADU MASY CIAŁA ZAPRASZANY DO NASZYCH BIUR!!!

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek 15.00- 17.00 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl
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ALEKSANDER JABŁOŃSKI TRENEREM KLASY MISTRZOWSKIEJ

Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 28.02.2015 r. trener GROTA
Zabierzów Aleksander Jabłoński uzyskał stopień trenera klasy mistrzowskiej łucznictwa.
Potwierdzeniem tego jest dyplom nr J/10/169 z dnia 30.06.2015 roku. Aktualnie tylko dwóch
trenerów w Polsce posiada licencje Związku z takim stopniem.
Na takie uznanie Polskiego
Związku Łuczniczego szkoleniowiec zasłużył sobie pracą
szkoleniową w klubie, województwie i Związku przez ponad 40 lat. Wychował w tym
czasie ponad 30 medalistów
najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych. Jest
cenionym fachowcem w gronie działaczy, szkoleniowców
i zawodników w polskim gronie
łuczniczym.
Materiałem, który zgodnie
z procedurami awansu na kolejny stopień trenerski należa-

ło złożyć w Polskim Związku
Łuczniczym była praca przedstawiająca przebieg kariery
zawodniczej wychowanki –
Kariny Lipiarskiej-Pałki – ze
szczególnym uwzględnieniem
dwóch cykli olimpijskich. Obejmowała ona włożoną pracę treningową i uzyskiwane w tym
czasie wyniki sportowe.
Gratulujemy trenerowi awansu
i życzymy dalszych sukcesów
jego wychowankom.
vv Krzysztof Molenda

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

Dokumentacja do celów prawnych

MATERIAŁY BUDOWLANE

"U GÓRALA"

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

U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA

Pomieszczenia w domu na noclegi
pracownicze w Wielkiej Wsi

Max ilość osób 18. Dwie kuchnie, dwie
łazienki. Bardzo dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. 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. Cena dotyczy 1 łóżka/m-c.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
3. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. Cena: 155 tys. PLN.
5. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
8. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  
agroturytyczną  jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
10. Wyposażone mieszkanie w Zabierzowie, 52,5 m kw. Cena: 269 tys. PLN.
11. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. Cena: 132 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).
Cena: 135 tys. PLN.
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
Działka budowlana  7 a  w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a  w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Tenczynku.  Cena: 137 tys. PLN.
Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.

30. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o
łącznej pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2,
1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
32. Działka  budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Wyodrębnione, bezczynszowe
mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw., w Krzeszowicach:
2 pokoje, łazienka, kuchnia osobne
wejście. Ogrzewanie gazowe. Pokoje częściowo umeblowane, łazienka
i kuchnia wyposażone. Blisko drogi
głównej oraz w bliskości centrum.

Cena: 132 000 PLN.

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

35. Widokowa działka budowlana 7,6 a w Filipowicach. Cena: 55 tys. PLN.
36. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
37. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
38. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
39. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
40. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
41. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
44. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
45. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
46. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
47. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H  
w cenie 1 tys PLN/ar.
49. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
50. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
51. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę
13 domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko.
Cena: 989 tys. PLN.
52. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.
53. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia  4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
54. Widokowa działka budowlana 4 a  w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.
55. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
56. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
57. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza
działka jest w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość
zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
58. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki
przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255
tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

60. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
61. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
„produkcja i usługi”. Możliwość
postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd
dla TIR od strony Nowej Huty.

Cena: 590 tys. PLN.

63. Działka 1,45  ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
64. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia.
Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone
jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych
i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
65. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
66. Dom w Piekarach gm. Liszki ok. 100-120 m kw. z nowym wykończeniem.
Cena: 1500 PLN/m-c plus media.
67. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw.,
w Krzeszowicach. Cena: 900 PLN m-c plus media.
68. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
69. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny,
ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według
zużycia (ok 100 PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
70. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.
71. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 360 zł/1
osoba/m-c z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.
72. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi.  Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.
73. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
74. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g
zużycia. Oferta dostępna od 1 września.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
75. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
76. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
77. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.
78. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul.
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

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

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

POSZUKUJEMY DOMÓW DO WYNAJĘCIA ORAZ DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ DLA KONKRETNYCH KLIENTÓW
• tel. 796-351-499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI

ZABIERZÓW

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISZKACH ZAPRASZA.
„BIBLIOLANDIA” - GRY, UKŁADANIE PUZZLI, MALOWANIE, GŁOŚNE CZYTANIE
LIPIEC - SIERPIEŃ W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI
OD GODZ. 12.00 DO 14.00

WIELKA WIEŚ
PIERWSZA WIEJSKA GRA TERENOWA
„ŚLADAMI MIESZKAŃCÓW KOLBERGOWSKIEJ WSI MODLNICA”

12 września 2015 r. w godz. od 14:00 do 18:00 w Modlnicy (plac zabaw dla dzieci przy
dworze) zostanie zorganizowana pierwsza gra terenowa wiejska „Śladami mieszkańców kolbergowskiej wsi Modlnica”.
Gra organizowana jest w
ramach realizacji zadania
publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania
Gminy Wielka Wieś oraz „Europejskich Dni Dziedzictwa w
Polsce”. Gra przygotowana
została przy współpracy SF
Teatr Regionalny w Krakowie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Referatu
Promocji i Rozwoju, Gminy Wielka Wieś, Zespołu Modlnicanie, OSP Modlnica, Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Modlnicy.
Chcemy w ten sposób promować dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi Modlnica oraz jej
różnorodność, bogactwo tradycji, folkloru oraz spuścizny pozostawionej w dziełach Oskara
Kolberga. Poprzez jej organizację przybliżymy dawne i zapomniane życie mieszkańców Modlnicy.
W związku organizacją serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w
pierwszej grze wiejskiej realizowanej w Modlnicy. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 sierpnia
2015 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona (szczegóły w regulaminie).
Uczestników gry wiejskiej obowiązuje strój nieformalny, najlepiej sportowy i wygodny Dla
uczestników przewidujemy nagrody. Zachęcamy również wszystkich, którzy przybędą do
śledzenia przebiegu tego wydarzenia. Na zakończenie wszystkich zapraszamy na poczęstunek.
Uczestnicy będą mogli w niestandardowy sposób pozyskać wiedzę z zakresu kultury i historii
podczas realizowanej gry. Forma gry będzie wzbogacona o działania z mapą, twórczość
plastyczną, taneczną, zagadkami związanymi ze wsią Modlnica, fotografię zabytkowych
terenów otuliny dworu, zadania bazujące na talentach i umiejętnościach uczestników. Stacje
wyposażone będą w rekwizyty związane z egzystencją mieszkańców Modlnicy w XIX w. i I poł XX
w., malowanki, chusty krakowskie, książki, i inne rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia gry.
Zapraszamy do udziału i kibicowania zawodnikom.
www.wielka-wieś.pl

CHRZANÓW

ŚDM Morawica zaprasza na zbiórkę krwi

„ODDAJ KREW URATUJ ŻYCIE”
MIEJSCE: Hala u Aniołów k. kościoła w Morawicy
DATA: 29.08.2015 r., godz. 13.00-16.00
KONTAKT: morawica.krwiodawstwo@wp.pl
Izabela Czak (793 484 176), Jakub Kwaśnik (794 950 741)
Więcej informacji: www.rckik.krakow.pl

TRZEBINIA

NABÓR DO STUDIA BALETOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza nabór do Studia Baletowego na rok
2015/1016. Termin przesłuchań 19.09.2015 r. o godz. 9.30.

KONCERT W STAREJ KOTŁOWNI

5 września o godz. 18:00 spora dawka muzyki w Starej Kotłowni. Zagrają: Kurtyna, Premiera (DaBop,
Dj Krzyku (Scream Music), Animations oraz Code Breaker. Wstęp wolny (na podstawie wejściówek
dostępnych od 1 sierpnia w Informacji MOKSiR oraz w klubie w dniu koncertu).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„BYSTRY BILL” PREMIERA 2D [dubbing PL]
• 21-24.08 godz. 15.30, 17.30 • 25.08 godz. 14.00 • 26-27.08 godz. 15.30, 17.30 •
• 28-29.08 godz. 16.00 • 30.08-03.09 godz. 15.30 •
reż.: Deane Taylor, Noel Cleary; czas trwania: 90 min.; gatunek: animacja/przygodowy; prod. Australia, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„SINISTER 2” PREMIERA
• 21-24.08 godz. 20.00 • 25.08 godz. 16.00 • 26-27.08 godz. 20.00 •
• 29.08 godz. 20.00 • 30.08-03.09 godz. 17.30 •
reż.: Ciaran Foy; gatunek: horror; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„NIERACJONALNY MĘŻCZYZNA”
• 28.08 godz. 18.00 • 29.08 godz. 18.00 [Sztuka dla mamy*] • 30.08-03.09 godz. 20.00 •
reż.: Woody Allen; czas trwania: 96 min.; gatunek: komedia; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
NOC FILMOWO-MUZYCZNA
28.08 start o godz. 20.15
„AMY”
reż.: A. Kapadia; czas: 127 min.; gat.: biogr./dokumentalny/
muzyczny; prod. W. Brytania, 15 lat
„CONTROL”
reż.: A. Corbijn; czas: 121 min.; gat.: biogr./dramat/muzyczny;
prod. Australia/Japonia/W. Brytania/USA, 15 lat
Cena biletu (na 2 filmy): 15 zł (przedsprzedaż), 18 zł (w dniu
projekcji, czyli 28.08.2015)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: MAŁY KSIĄŻĘ – (DUBBING PL)
• 20.08 - 3D 17:00 • 21.08, 26.08 - 2D 16:00 • 22.08 - 3D 15:00 • 23.08 - 2D 15:00 • 25.08, 27.08 - 3D 16:00 •
czas: 117 min.; gat.: anim./fam., Francja, Bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
PAPIEROWE MIASTA – (NAPISY PL)
• 20.08 - 19:30 • czas trwania: 120min., gatunek: romans, USA; całe – 14zł, ulgowe – 12 zł.
AMY – (NAPISY PL)
• 21.08, 25.08, 26.08, 27.08 - 18:15 • 22.08, 23.08 - 17:15 •
czas trwania: 127min.; gatunek: dok./muz, W. Brytania. Całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
SZUBIENICA – (NAPISY PL)
• 21.08, 25.08, 26.08, 27.08 - 20:45 • 22.08, 23.08 - 19:45
czas trwania: 90min., gatunek: horror, USA, Całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski
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PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…
CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 2 „ŚMIECI”

tel. 519 440 519

Poranek w Krainie Białej Przemszy jak zwykle zaczął się pogodnie. Słońce nieśmiało wychylało się zza chmur, a rosa powoli opadała z zielonej trawy. Na leśnej polanie nieopodal rzeki
wylądował bocian Leon w poszukiwaniu żab na śniadanie, a Gerwazy wraz z żoną Klotyldą
pilnowali swoje niesforne dzieci, które zniknęły gdzieś w zaroślach w poszukiwaniu jedzenia.
Nagle zza krzaków dobiegło wołanie Marcelego i Balbiny.
- Mamo! Tato! – wołały głośno warchlaki.
- Gdzie jesteście?! – krzyczała pytająco Klotylda.
- Jesteśmy tutaj! Obok starego buka.
Klotylda i Gerwazy pobiegli w stronę blisko rosnącej buczyny.
- Co się stało dzieciaki? Czemu tak
krzyczycie? Wszystkie ptaki przez
was uciekną na drugi koniec lasu
jak będziecie tak głośno – rzekł ojciec dzik.
- Zobacz tato, ktoś obok starego
buka wykopał głęboki dół i powrzucał do niego pełno śmieci – odpowiedziała ojcu Balbina.
- Fiu fiu. Rzeczywiście. Pełno tu
różnych papierów i szkieł. Jeszcze
jakieś zwierzęta mogą się skaleczyć
tutaj. Odejdźcie dzieci od tego dołu.
Tu jest niebezpiecznie.
- Ale tato! – odparł niechętnie Rudolf, młodszy brat Marcelego i Balbiny.
- Powiedziałem swoje! Pomyślimy
z mamą jak rozwiązać ten problem.
Przecież te śmieci nie mogą tutaj
tak leżeć! – odparł wyraźnie wytrącony z równowagi Gerwazy.
- Tata ma rację. Chodźmy do domu.
Tam się zastanowimy co zrobić –
rzekła Klotylda.
Zbliżało się południe. Słońce już
było wysoko na niebie, a rozwiązania problemu śmieci jak nie było,
tak nie ma. Gerwazy chodził w kółko myśląc co zrobić, ale jedynie co
mu się udało, to wydeptać solidną

ścieżkę wokół sosny.
- Cześć Gerwazy! Jak się masz stary dziku!? – wrzasnął niespodziewanie ktoś zza pleców Gerwazego,
który aż podskoczył ze strachu na
metr w górę.
- Honorata! Czy straszenie mnie to
Twój jedyny cel w życiu? – rzekł
wściekły dzik.
- Nie. Ale sprawia mi to ogromną
radość – odparła sarna wesołym
głosem. Czemu jesteś taki zły?
Normalnie jakbyś wleciał zadkiem
w stado os.
- A widzisz. Od rana mamy niemały
problem – zaczął Gerwazy.
- Jaki? Może ja będę mogła w czymś
pomóc. Opowiadaj, co to za sprawa.
– rzekła pewnym głosem Honorata.
- Otóż rano, nieopodal polany rośnie stary buk. No i moje dzieciaki
podczas zabawy odkryły, że ktoś
wykopał tam dół i wrzucił do niego
pełno śmieci. Teraz chodzę i myślę,
co zrobić, żeby się ich pozbyć. Przecież one nie mogą tam tak leżeć!
Jeszcze ktoś sobie krzywdę zrobi
przez nie – opowiedział w skrócie
całą historię Gerwazy.
- Ja wiem co trzeba zrobić! – odparła z triumfem sarna.
- Co? Wiesz? Jak?
- To proste. Pobiegnę do leśniczówki na koniec lasu i sprowadzę tu
Piotrka – rzekła Honorata.
- No ależ tak! Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem – odparł z wyrzutem dzik.
- Bo tylko siedzisz cały dzień i ryjesz w ziemi za żołędziami, a nie

myślisz. Poczekajcie chwilę, a ja
pobiegnę do leśniczówki i go sprowadzę.
Nim Gerwazy cokolwiek zdążył
odpowiedzieć, Honorata znikła niczym duch w zaroślach.
Minęły dwie godziny i do dzików
dołączyła Honorata oraz Piotr
Stańko – leśniczy w tutejszym lesie, ogromny przyjaciel lasu oraz
wszystkiego co w nim rośnie
i mieszka.
Leśniczy był młodym człowiekiem
o wesołym usposobieniu. W swej
długiej brodzie i okularach wyglądał trochę niczym czarodziej ze starych bajek.
- Witaj kochany Gerwazy! Jak dawno żeśmy się nie widzieli. Honorata
opowiedziała mi o Twoich problemach – rzekł leśniczy.
- Witaj Piotrze. Ja również się cieszę, że Cię widzę. Cieszyłbym się
bardziej, ale te śmieci nie dają mi
spokoju – odpowiedział strapiony
Gerwazy.
- Zaprowadź mnie na to miejsce
Gerwazy. Zobaczę, co można z tym
zrobić.
I tak oto trójka przyjaciół: Gerwazy,
Piotr i Honorata udali się w kierunku starego buka. Po około pół godziny marszu znaleźli się w końcu
na miejscu.
- Ładne kwiatki! Honorata mówiła
mi, że jest ich dużo, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. – rzekł
Stańko.
- Sam widzisz. I co my teraz z tym
zrobimy? – zapytała Honorata.
- Hmm. Poczekajcie. Dajcie mi

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

chwilę pomyśleć.
Leśniczy urwał źdźbło trawy i zaczął je nerwowo rzuć.
- Już wiem! – krzyknął Piotr.
- Wymyśliłeś coś? – zapytali razem
Gerwazy i Honorata.
- Tak. Już wiem co zrobimy. Niedaleko stąd, na sąsiedniej polanie obozują harcerze. Harcerz miłuje przyrodę i z chęcią nam pomogą w ich
uprzątnięciu. Przy okazji sprawdzimy czy nie ma w nich jakichś
danych dotyczących właściciela
tychże śmieci. Jeśli znajdziemy to
wlepię mu taki mandat, że pożałuje.
– odparł leśniczy.
- Ach żebym to ja dostała tego
śmieciarza w swoje kopytka. Już ja
bym z nim sobie pogadała. – rzekła
gniewnie Honorata.
- Nic się nie przejmujcie. Ten ktoś
odpowie za to, co zrobił. A teraz
bywajcie zdrowi. Muszę porozmawiać z harcerzami i jak najszybciej
uprzątnąć te nieszczęsne śmieci. –
odparł Piotr i odszedł w kierunku
sąsiedniej polany.
- Dziękujemy Piotrze! Jesteśmy
Twoimi dłużnikami – rzekły na pożegnanie zwierzęta.
- Nie musicie mi dziękować. To mój
obowiązek i praca. Do następnego
razu! – odparł Piotr, a noc już pukała do lasu w Krainie Białej Przemszy. Śpijcie dobrze, przyjaciele.

Krzeszowice (koło rynku)

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

ciąg dalszy nastąpi
vv Przemysław Reinfus
Stowarzyszenie „Szansa
Białej Przemszy”

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

CZTERY MAŁE SUCZKI

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrych, odpowiedzialnych domów dla czterech suczek w wieku ok. 8 tygodni.
Mama dziewczynek oszczeniła się w betonowej rurze odwadniającej, której wylot położony był zaledwie 2 metry od bardzo ruchliwej trasy Kraków-Warszawa.
Dzięki przytomności okolicznych mieszkańców, udało się uratować psią rodzinę i mama mogła spokojnie, w bezpiecznych warunkach odchować swoje maluszki.
Dwa pieski już znalazły nowych opiekunów, a ich siostrzyczki nadal czekają na adopcję.
Suczki są odpchlone, odrobaczone i jednokrotnie zaszczepione na choroby zakaźne. Są zdrowe, dobrze odżywione i dobrze zsocjalizowane. Będą docelowo
średnimi psiakami.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Nie wydajemy psów na łańcuch.
Kontakt: 534 884 174.

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

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"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.
"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.
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Reklamy

małopolski

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

Zapraszamy do nowo otwartego
Gabinetu rehabilitacji i ﬁzykoterapii FizjoMedica
mieszczącego się w Rudawie przy ulicy Antoniny Domańskiej 24
(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").
Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii, kinezyterapii
oraz masaże lecznicze.
Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt,
który w połączeniu z odpowiednimi kwaliﬁkacjami terapeuty gwarantuje,
że wykonywane zabiegi są skuteczne i w pełni bezpieczne.

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

KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE
KOMINKI
PARAPETY
BLATY
SCHODY

KOMPLEKSOWE
USŁUGI
POGRZEBOWE
NA TERENIE
CAŁEGO KRAKOWA
I OKOLIC

Liszki 358
tel. 605 240 728
tel. 605 247 158

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

KWIACIARNIA

12 283 63 47 • 609 240 849
LEKKA POŻYCZKA

POŻYCZAJ TANIEJ
I SIĘGAJ WYŻEJ!
oprocentowanie tylko 4,9%
do 50 tys. zł na dowolny cel
środki wypłacimy nawet w 1 dzień
Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 21,18%, całkowita kwota kredytu (bez
redytowanych kosztów): 7296 zł, całkowita kwota do zapłaty: 9135,14 zł, oprocentowanie nominalne:
4,9%, całkowity koszt kredytu: 1839,14 zł (w tym: opłata przygotowawcza – 594,36 zł (6,9%), odsetki
– 521,21 zł, oszt ubezpieczenia – 723,57 zł), 28 równych, miesięcznych rat w wysokości 326,25 zł –
przykład reprezentatywny. Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą otrzymać osoby uzyskujące
dochody m.in. z umowy o pracę (regularne wpływy za ostatnie 6 miesięcy) lub emeryturę (za 1 miesiąc).
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki
oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa – wg stanu na 13.05.2015 r.

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

CZERNICHÓW 26 • tel. 607 311 514

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl

