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CZYTAJ NA STRONIE 9

WYBORY
SAMORZĄDOWE
CORAZ BLIŻEJ!

W związku z tym, iż wybory samorządowe już
niebawem, pragniemy zaprosić indywidualnych
kandydatów, komitety wyborcze, partie polityczne oraz wszelkie osoby i instytucje z nimi związane do przedstawiania swoich kandydatur oraz
programów na łamach „Gwarka”.
Jako gazeta całkowicie niezależna, publikowana z prywatnych
środków, niezwiązana z żadną partią polityczną ani instytucją samorządową, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
współpracy.
Poglądy polityczne Redakcji pozostają tu bez znaczenia, gdyż
„Gwarek” w swoim założeniu jest gazetą otwartą na wszelkie
„punkty widzenia” i taką gazetą na pewno pozostanie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

vv Redakcja
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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
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
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE
WZROKU
GRATIS

www.optyka-victoria.pl

informacja
w zakładzie

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139

• WYCINKA
DRZEW
• PIELĘGNACJA
ZIELENI
tel. 604 932 643
www.podnosniki-krakow.pl
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PORADY PRAWNE

EGZEKUCJA Z EMERYTURY LUB RENTY

Zakres dozwolonych potrąceń z emerytury regulują
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.
U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Komornik sądowy przystępuje
do egzekucji z renty lub emerytury przez ich zajęcie, informując o tym dłużnika i ZUS.W
sytuacji, gdy zobowiązanie
względem wierzyciela nie ma
charakteru alimentacyjnego,
potrącenie jest możliwe do
wysokości 25% przysługującego świadczenia. Należy przy
tym pamiętać, że emerytury
i renty są wolne od egzekucji
i potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej
emerytury lub renty ogłoszonej przez Prezes ZUS, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" kwotę
wolną od potrąceń i egzekucji
ustala się dla emerytur i rent
wraz ze wszystkimi wzrostami,
zwiększeniami, dodatkami oraz
innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą
na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń
rodzinnych oraz dodatku dla
sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana
poszkodowanego. Oznacza to, że
wysokość kwoty do potrącenia
liczymy po uprzednim odjęciu
kwoty wolnej od potrąceń.

Jeżeli emerytura lub renta przekazywana jest na rachunek bankowy, a rachunek ten został zajęty przez komornika to sytuacja
dłużnika się komplikuje, gdyż
komornik nie ma wiedzy z jakiego tytułu na rachunek bankowy
wpływają kwoty i dokonuje ich
zajęcia zgodnie z wnioskiem
egzekucyjnym.
W takim przypadku należy
złożyć wniosek do komornika
o zwolnienie rachunku bankowego, na który wpływa renta
lub emerytura, bowiem kwotami
wolnymi od potrąceń dłużnik
może dysponować swobodnie.
W przypadku, gdy komornik
nie uwzględni takiego wniosku
należy złożyć skargę na komornika do Sądu.
Należy pamiętać, że jeżeli na
nasze konto wpływają kwoty
pieniężne z różnych tytułów, to
warto wtedy złożyć dyspozycję
w ZUS, aby środki z emerytury
lub renty były wypłacane przekazem pocztowym.
Wysokość maksymalnej kwoty potrącenia z emerytury jest
uzależniona od tego, z jakiego
tytułu świadczenie ma zostać
zmniejszone, co zostało uregulo-

wane w art.
141 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
Od 1 marca minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz
renta rodzinna wynosi 844,45
zł brutto a więc kwota wolna
od egzekucji komorniczej to
połowa tej kwoty czyli 422,23
zł. Zatem egzekucja może być
prowadzona dopiero ze środków, które zostają emerytowi po
odjęciu tej kwoty od potrąceń.
Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy wynosi od marca 648,13
zł. Wolne od egzekucji komorniczej i potrąceń jest zatem w
tym przypadku 324,06 zł.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

Od wtorku 2 września w centrum handlowym Futura Park w Krakowie
można obejrzeć unikalną wystawę archiwalnych zdjęć z najsłynniejszej norweskiej wyprawy podróżniczej XX wieku. Filmowa adaptacja tej podróży otwiera
tegoroczny 7. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie w dniach 25 – 28 września. Outlet
FACTORY Kraków został oficjalnym partnerem tego wydarzenia.
Wystawa prezentuje autentyczne
fotografie z wyprawy i najważniejsze przygody załogi tratwy o nazwie Kon-Tiki, a także fragmenty
dzienników i książki napisanej
przez słynnego podróżnika Thor
Heyerdahla. Na zdjęciach można
zobaczyć słynną tratwę z drzewa
balsa lżejszego od korka, oprawianie schwytanego rekina, oraz innych uczestników ekspedycji. Jeden
z nich zabrał tratwę zabrał 73 książki i zdołał przeczytać każdą z nich
na Pacyfiku.
28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła
się jedna z najbardziej brawurowych
wypraw oceanicznych w historii
XX wieku. Norweski podróżnik
i etnograf Thor Heyerdahl chciał

udowodnić rewolucyjną tezę o zasiedleniu Polinezji przez mieszkańców Ameryki Południowej. Razem
z pięcioma innymi śmiałkami
wyruszył w rejs przez Pacyfik, za
środek transportu mając drewnianą
tratwę o nazwie Kon-Tiki. Spektakularna fabularna rekonstrukcja
tej wyprawy w reżyserii Joachima
Roenninga i Espena Sandberga nominowana była do Oscara i Złotego
Globu jako najlepszy film nieanglojęzyczny. To właśnie ten najnowszy
film z 2012 r., wyświetlony w wersji
koncertowej z muzyką wykonywaną na żywo, otworzy tegoroczny 7.
Festiwal Muzyki Filmowej.
FACTORY Kraków został oficjalnym partnerem siódmej edycji Festi-

walu Muzyki Filmowej w Krakowie
w dniach 25 – 28 września. Od maja
do czerwca do w FACTORY Kraków można było podziwiać wystawę budowli z klocków LEGO.

POCZTA POLSKA POWRÓCIŁA DO TENCZYNKA

1 lipca, dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców Tenczynka i okolicznych wsi, swą
działalność rozpoczęła nowa Agencja Pocztowa. Placówka usytuowana została w tenczyńskim Domu Handlowym, na 1 piętrze.
Od 11 września Agencja wita klientów nową wizualizacją Poczty
Polskiej – kolorami: czerwonym,
żółtym i popielatym. Natomiast od
15 września można tu już odebrać
przesyłki awizowane.
W placówce można m.in. zamówić
blankiety RTV, znaczki spersonalizowane oraz usługę kuriera Pocztexu. Można także dokonać wszelkiego rodzaju opłat.
W szczególny sposób zadbano o osoby niepełnosprawne i starsze. Dzięki
dzwonkowi zainstalowanemu na

parterze Domu Handlowego, nie
muszą one wchodzić po schodach, obsługa Poczty zejdzie do
nich.
Przesyłki listowe i paczki dostarczone przez klientów do punktu
do godziny 14.10 są przewożone
do urzędu macierzystego Poczty
Polskiej w Krzeszowicach i wysyłane pierwszą odprawą o godz.
15.00. Dzięki temu, np. przesyłki
listowe i paczki priorytetowe są dostarczane do odbiorców (adresatów)
już następnego dnia.

Agencja czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 17.00.
Jeśli klientów będzie więcej, rozważone zostanie otwarcie Agencji
w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

ZAPRASZAMY DO KINA

Kino w Krzeszowicach powstało jeszcze przed II Wojną Światową. Projekcje
filmowe odbywały się w soboty i niedziele w Sali Herbowej. Kino założyli
kierownik elektrowni Stanisław Martiszek i mój dziadek Ignacy Jaśko.
Grano głównie filmy nieme z akompaniamentem pianisty lub orkiestry.
Z czasem wprowadzono filmy
dźwiękowe. Zaraz po wojnie kino
„NOWOŚCI” w Krzeszowicach działało razem z kinem „WOLNOŚC”
w Libiążu, a od 1947 r. samodzielnie
w Domu Katolickim zrzeszone w PP
Film Polski. Na początku lat 90-tych
XX w. kino „NOWOŚCI” przestało
działać i od tego czasu Krzeszowice
oraz cała gmina pozbawione zostały
dostępu do kina.
Stan ten trwa już ponad 20 lat. Po
początkowej fascynacji multipleksami
widzowie zaczęli wracać do małych
kin. Wg GUS w 2013 r. w stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost liczby
widzów kin najmniejszych o ponad
100.000 osób. Kina są teraz w Chrzanowie, Chełmku, Libiążu a trzebiński
„Sokół” reklamuje się w Krzeszowicach. Mimo to władze gminy nie
wykazywały dotychczas zainteresowania przywróceniem kina w Krzeszowicach mimo kilku sondażowych
rozmów. Dlatego jednym z ważnych
pkt. programu KWW „Krzeszowice
I Nowe Otwarcie” będzie doprowadzenie do otwarcia kina w Krzeszowicach w ramach Małopolskiej Sieci
Kin Cyfrowych. To bardziej potrzebna i znacznie tańsza inwestycja niż
mityczny kryty basen.
W wyborach 16 listopada 2014 r. radnych gminy Krzeszowice wybierać
będziemy nie z list partyjnych czy
burmistrzowskich, ale w 21 okręgach
jednomandatowych.
Dlatego jeżeli uważacie państwo, że :
1. Zadaniem radnego jest występować przede wszystkim w interesie
społecznym i że podniesienie ręki

powinno być przemyślane
2. Burmistrz, podobnie jak Prezydent Polski nie powinien
być wybierany na więcej niż 2
kadencje
3. Krzeszowicom potrzebny jest
t.zw. budżet obywatelski
4. Krzeszowice powinny zacząć
wykorzystywać podpisany
20.11.2001 r. LIST INTENCYJNY z Krakowem dzięki czemu
jak w nim zapisano :…współpraca między Miastem Kraków
a Gminą Krzeszowice pozwoli
wykorzystać wspólne dążenie do
rozwoju i poprawy życia, zwiększy ruch turystyczny i związaną
z nim infrastrukturę oraz będzie
motorem rozwoju gospodarczego
Krzeszowic
5. Należy podjąć starania o włączenie Krzeszowic do 14 gmin
stanowiących KrOF czyli zalążek powstającego krakowskiego
obszaru metropolitalnego
6. Należy czuwać nad jak najszybszym włączeniem Krzeszowic
w sieć Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
7. Należy podjąć starania na rzecz
powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej
8. Krzeszowice powinny być gminą
przyjazną biznesowi
9. Trzeba rozwijać dobrą integrację
mieszkańców gminy z wykorzystaniem już działających organizacji i wspieraniem nowych
projektów
10. Należy odpowiedzialnie czuwać
nad finansami gminy
11. Można rozważyć ewentualne

powołanie 2 ciał doradczych:
Senioralnej Rady Krzeszowic
i Młodzieżowej Rady Krzeszowic
12. W Krzeszowicach powinien działać punkt IT w ramach Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej
13. W Krzeszowicach powinien
nastąpić wyrażny rozwój turystyki z wykorzystaniem możliwości
zamku w Rudnie i innych atrakcji
14. W Krzeszowicach powinno
powstać stale dostępne Muzeum
Ziemi Krzeszowickiej wspierane
przez gminę i działające w oparciu o regulamin
15. Gmina Krzeszowice i Rodzina Potockich powinny zgodnie
współpracować na rzecz rozwoju
gminy
to przyłączcie się do naszego komitetu abyście przez następne 4 lata nie
musieli narzekać na wszystko co Wam
się nie podoba, ale sami mieli wpływ
n.p. na przygotowywanie i zatwierdzanie Planów Zagospodarowania
Przestrzennego.
Proszę o kontakt tel. lub e-mail

Pełnomocnik KWW KINO
Marek Rowecki
Informacja Komitetu
Wyborczego Wyborców
„Krzeszowice I Nowe Otwarcie”
w skrócie: KWW „KINO”
tel. 513 536 643,
e-mail:

wwwkrzeszowiceinoweotwarcie@
gmail.com

NAJWSPANIALSZE, SAKRALNE ZABYTKI KRAKOWA
Miejscem, w którym można obcować ze sztuką najwyższych lotów, a pozostającą ciągle żywą jest często kościół. Tam można
odnaleźć dzieła pozostające w swoich pierwotnych miejscach przeznaczenia, które nadal spełniają funkcję im nadaną, np. ołtarza,
czy ambony. W dzisiejszych czasach gdy większość z nas nie może znaleźć czasu na wypad do galerii, odwiedzenie w niedzielę
zabytkowego kościoła jest chyba dobrym pomysłem. Wiele osób uczęszcza, regularnie, na mszę niedzielną. Nie zawsze musimy
wybierać swój parafialny kościół. Można udać się do innego, biorąc pod uwagę jego walory historyczne i estetyczne.
Po pierwsze – architektura.
Imponująca, strzelista – gotycka, czy elegancka, stonowana
- renesansowa, a może wyrafinowana i bogata – barokowa. Po
drugie wyposażenie. Czasami
skromne kościółki, niepozorne
z zewnątrz położone w malutkich miejscowościach kryją w
sobie bogate wnętrze. Wspaniałe obrazy, freski, rzeźby,
ambony, organy.
Chciałabym polecić Państwu
kilka zabytków sakralnych w
Krakowie. Kraków jest miastem
w którym kościoły są tak liczne,
że trudno jest wybrać te najciekawsze. Zaprezentuję tylko te,
które w mojej ocenie przedstawiają największą wartość dla
historii sztuki w Polsce.
Najstarszą, przeze mnie wybraną światynią, jest kościóół Św. Andrzeja, na ul. Grodzkiej. Jest to obiekt niepozorny. Jego architektura
utrzymana jest w surowym, romańskim stylu. Charakterystycznym
elementem są dwie wieże, przykryte, późniejszymi, barokowymi
hełmami. Surowość kamiennej bryły kontrastuje z niezwykle bogatym, barokowym wnętrzem. Czarny marmur, białe stiuki, złocenia,
pilastry, malowidła ścienne. Jednym słowem przepych, ale w najlepszym wydaniu. Warto zwrócić uwagę na oryginalną ambonę w
kształcie łodzi, której kunszt wykonania wprawia widza w podziw.
Wszystkie kościoły gotyckie Krakowa są wspaniałe, efektowne.
Wysokie sklepienia, strzeliste łuki i wierze. Takich ibiektów jest
w mieście kilka. Niektóre zachowały się w stanie niemal niezmienionym inne są częściowo zrekonstruowane. Ja wybrałam trzy
gotyckie zabytki, które prezentują bardzo różne wnętrza.

Katedra Krakowska, przytulona do zamku królewskiego jest najważniejszym miejscem dla historii Krakowa i Polski. Oprócz wspaniałej
architektury, w jej wnętrzu można podziwiać liczne nagrobki królów
Polski, wielkich dowódców, pisarzy, ludzi zasłużonych dla kraju.
Warto obejść całe wnętrze katedry, by zobaczyć, średniowieczne
nagrobki Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, czy wykonany przez Wita Stworza nagrobek Władysława Jagiellończyka.
Na wyjątkową uwagę zasługuje najwspanialszy zabytek renesansu
w Polsce – Kaplica Zygmuntowska, w której znajdują się nagrobki
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Polecam zwrócić uwagę
na wspaniałe ornamenty arabeskowe oraz sceny igraszek bóstw
morskich przedstawione na sklepieniu kopuły (niezbyt pobożny
akcent, który był niezwykle śmiały jak na XV wiek). Najstarszą
część budynku stanowi krypta Leonarda, która jest pozostałością
romańskiego kościoła. To w niej spoczywają zasłużeni Polacy.
Drugim niezwykle ważnym miejscem jest Kościół Mariacki,
mieszczący się w sercu miasta, przy Rynku Głównym. Charakterystyczne wieże o różnej wysokości są znakiem rozpoznawczym
tego budynku. We wnętrzu oprócz wspaniałych ołtarzy bocznych
na uwagę zasługuje niezwykle cenny ołtarz główny, dłuta Wita
Stworza. Rzeźby z ołtarza przedstawiają sceny z życia Marii, w
tym Zaśnięcie, które stanowi scenę główną. Ołtarz reprezentuje
późnogotycki „styl łamanych szat” i jest najdoskonalszym jego
przykładem w Polsce i jednym z najlepszych w Europie.
Trzeci kościół gotycki jest częściowo zrekonstruowany. Jego
niewątpliwym walorem jest jednak wnętrze utrzymane w stylu
secesyjnym. Kościół św. Franciszka, bo o niego chodzi jest również
przykładem kontrastu pomiędzy wnętrzem i fasadą. Majestatyczna,
lecz nieco zimna bryła ustępuje niezwykłej ferii barw malowideł
ściennych znajdujących się we wnętrzu. Niezwykłe freski tworzyła
czołówka artystów końca XIX wieku i początku XX, na czele z
Wyspiańskim. Na uwagę zasługują witraże projektu Wyspiańskiego, które znajdują się w prezbiterium. Niesamowite wrażenie robi
największy z witraży, przedstawiający wizerunek Boga Ojca, a
znajdujący się nad głównym wejściem do światyni.

Niezwykle znaczącym dla rozwoju sztuki w Polsce jest kościół
Św. Piotra i Pawła, który mieści się tuż obok wspominanego wyżej
kościoła Św. Andrzeja. Jest to pierwszy przykład architektury
barokowej w Polsce. Inspirowany słynnym Il Jesu w Rzymie. Jego
projektantem był Giovanni Trevano. Charakterystyczne ogrodzenie
z figurami apostołów, znajdujące się przed kościołem, zaprojektował Kacper Bażanka. We wnętrzu oprócz barokowych ołtarzy
największe wrażenie robi kopuła ze stiukowymi płaskorzeźbami.
Ciekawostką jest najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta, które
umożliwia obserwację ruchu ziemi.
Pięknych, wartościowych zabytków sakralnych jest w Krakowie
dużo więcej dlatego zachęcam do zwiedzania ich. Niedzielna msza
może być okazją do poznania pięknych wnętrz. Te osoby które
nie są wierzące, również namawiam do odwiedzenia zabytków
sakralnych ze względu na wartość historyczną i artystyczną.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com
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NARODOWE
CZYTANIE TRYLOGII
Dnia 6 września 2014 r. odbyła się w całym
kraju III edycja akcji „Narodowe Czytanie”,
zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Jej podstawowym celem jest
popularyzacja czytania, zwrócenie uwagi na bogactwo rodzimej literatury i potrzebę
dbałości o polszczyznę.

Nasza biblioteka włączyła się
aktywnie w tę piękną i cenną
inicjatywę. „Narodowe Czytanie Trylogii” rozpoczęliśmy
o godz. 9.oo projekcją filmu
„Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. W przerwie filmu przystąpiliśmy do
czytania starannie wybranych
fragmentów „Potopu” i „Pana
Wołodyjowskiego”. Rozpoczęła Dyrektor biblioteki Danuta
Hubisz-Rudel, a po niej kolejno
czytały zgromadzone w czytelni osoby: Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Wacław Gregorczyk, Radna
Helena Latawiec, przedstawiciele Dyskusyjnego Klubu
Książki, bibliotekarze i czytelnicy. Piękna, słoneczna pogoda
skłoniła nas do pójścia w plener, kontynuowaliśmy czytanie
przy krzeszowickiej fontannie.
Wspaniała, smakowita, okraszona humorem i wzruszająca
proza Henryka Sienkiewicza,
przeniosła nas w odległe czasy.
Na nowo przeżywaliśmy przygody bohaterów ich radości,

Mariusz Wollny :
Krwawa jutrznia: straceńcy

Kontynuacja mrocznej powieści Krwawa jutrznia. Kacper Turopoński wymyka się śmierci w kanałach pod
moskiewskim zamkiem dzięki wrodzonemu sprytowi
i... znajomości rozwiązań holenderskich budowniczych. Wkrótce potem syn słynnego inwestygatora staje się naocznym świadkiem drugiego „powrotu” cara
Dymitra. Niebawem Turopoński odkrywa prawdziwe
pragnienie swego serca. A gdy traci to, czego najbardziej pragnie, walczy bez strachu u boku lisowczyków.
Czy już zawsze będzie jednym ze straceńców?

Przez cały czas trwania naszej
sobotniej akcji można było
w bibliotece opieczętować
własne egzemplarze „Trylogii”
pamiątkową pieczęcią przysłaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Była też możliwość nabycia
książek w atrakcyjnej cenie
i pięknej oprawie.

Sobotnia Impreza spotkała się
ze sporym zainteresowaniem.
Zarówno proza H. Sienkiewicza jak i adaptacje filmowe nieodmiennie przyciągają
uwagę, sprawiają, że nie można
przejść obok nich obojętnie.
Czytelnicy odwiedzający tego
dnia bibliotekę , chociaż na
chwilę przystawali, słuchali
fragmentów prozy, oglądali
znajome plenery filmowe i słuchali pięknej muzyki.

vv Anna Hynek

Znakomity thriller średniowieczny w klimacie
Imienia róży. Jest rok 1288. Na małą wioskę
Cantimpre, sławną z nagłych ozdrowień i innych cudów, napada banda mężczyzn w czerni
i porywa kilkuletniego chłopca. W tym samym
czasie w odległym Rzymie znika zaufany współpracownik możnego kardynała Rasmussena,
członka Świętego Zgromadzenia. Obie sprawy
łączy obłąkańcza idea, w imię której ktoś nie zawaha się przed zbrodnią...

Sławomir Koper:
Życie towarzyskie elit PRL

W PRL-u życie towarzyskie kwitło w najlepsze!
Sławomir Koper opisuje kultowe warszawskie
lokale i słynne stoliki literackie, kabarety Bim-Bom i STS, ekscentryczne rozrywki sportowców, dziennikarzy, artystów oraz polityków,
flirty, alkoholowe wybryki i szalone zabawy do
białego rana. A wszystko jak zwykle okraszone barwnymi anegdotami świetnie oddającymi
charakter epoki.

www.altanydreweko.pl

Dorota Kania, Jerzy Targalski,
Maciej Marosz :
Resortowe dzieci. Media

✆ 784 416 692

One. Resortowe dzieci. Wychowane
w rodzinach działaczy i funkcjonariuszy
KPP, PZPR. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem SB. Doskonale ustawione potem w życiu, dzięki
koneksjom, a potem pieniądzom i „grubej kresce”. Czasem, choć wywodzą
się z niekomunistycznych środowisk,
związane ideologicznie oraz materialnie z byłą władzą i bezpieką. Za młodu aktywiści komunistycznych organizacji młodzieżowych, potem biznesmeni, właściciele i zarządcy nowych mediów. Właśnie dlatego tak zdecydowanie przeciwne
dekomunizacji i lustracji, szydzący z patriotyzmu, polskich
tradycji i w ogóle z polskości. Niebezpieczne, bo usytuowane w opiniotwórczej prasie, a przede wszystkim w telewizji
i stacjach radiowych. Obecne w nich od stanu wojennego
– do dziś.

Hazel Mary Martell :
Wikingowie : ponad 900 lat temu

Mireille Calmel : Noce królowej

Historia matki Ryszarda Lwie Serce, Eleonory
Akwitańskiej, która odmieniła dzieje średniowiecznej Europy. Alienor, młodziutka księżniczka Akwitanii, wyjątkowa piękność i silna
osobowość, w wyniku układów politycznych
zostaje żoną niekochanego przez nią króla Ludwika VII. Druicka wróżba mówi jednak, że to
ona i potężny władca Anglii, Henryk II, będą w
przyszłości stanowili parę, która zapoczątkuje
dynastię Plantagenetów.

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
> ALTANY
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE
I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA
PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI,
DONICE
> SZTACHETY,
PODBITKA,
BOAZERIA

Jakim ojcem był generał Jaruzelski? Jaką córką była Monika? Autobiograficzna opowieść
Moniki Jaruzelskiej to pełna ironii i dowcipu
opowieść o dorastaniu u boku sławnego ojca.
Okazuje się, że nie łatwo być córką generała.
Zarówno, gdy się jest nieśmiałą nastolatką, jak
też dojrzałą kobietą, idącą przez życie z „gorącym” nazwiskiem.

Romain Sardou : Ale nas zbaw ode złego

rozterki, smutki.

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

Monika Jaruzelska:
Towarzyszka Panienka

Skąd wiemy, jak żyli ludzie w dawnych wiekach
i epokach, jak mieszkali, jedli, jak bawili się, jak
pracowali? Jak i o co walczyli, jakim bogom
składali cześć, jak odpoczywali? Praca historyków, którzy odpowiadają na te pytania przypomina zadanie detektywa. Czytając książki
z tej serii, również ty, najmłodszy czytelniku,
możesz zostać Detektywem Historii i przeżyć
niepowtarzalną przygodę.

www.radtur.jaworzno.pl
tel. 694 018 473, 504 208 184
• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia

Transport
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XIV Powiatowy Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Krakowskiego
Kraków Business Park w Zabierzowie,
20-21.09.2014
1. Organizator:
Sekcja Szachowa - TS WISŁA Kraków na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie.

2. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w Restauracji „Krakowskie Przedmieście” (www.krakowskieprzedmiescie.eu) ul. Krakowska 280, Zabierzów ( Kraków Business Park w Zabierzowie).
Dojazd PKP do stacji Kraków Business Park lub MPK nr 238.
3. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach:
Grupa A FIDE do 2200 ELO – min. III kategoria szachowa - 5 rund

ZAPRASZAMY
PRZEDSZKOLAKI ORAZ
UCZNIÓW KLAS 1 – 3 NA

Grupa B - zawodnicy z rankingiem 1600 i niższym - 7 rund
Grupa C – 2006 i młodsi (Turniej rozegrany zostanie 21.09.2014) – 7 rund
W turniejach będzie możliwość wypełnienia wyższych kategorii szachowych.
Grupa A FIDE – turniej zgłoszony do rankingu FIDE
4. Tempo gry:
Grupa A – 60 min + 30 sekund, Grupa B – 60 min, C – 30 min na zawodnika
5. Warunki finansowe:
Wpisowe w turnieju wynosi : Grupa A – 50 zł, B - 35 zł, Grupa C - 20 zł. Wpisowe można wpłacać gotówką przed rozpoczęciem turnieju.
6. Nagrody:
W grupie A nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc 1-3: 300 zł, 200 zł, 100 zł oraz 3 najlepszych juniorka i junior do lat 12
(oddzielna klasyfikacja) – nagrody rzeczowe. W grupie B za miejsca 1-3 zostaną przyznane nagrody rzeczowe + juniorzy i
juniorki do lat 12 (po 3 najlepszych) + dyplomy. W grupie C nagrodzeni zostaną juniorki
i juniorzy osobno za miejsca 1-6. Puchary dla zwycięzców w każdym turnieju.
7. Program rozgrywek
20.09.2012 (sobota) od godz. 09:00 obowiązkowa odprawa techniczna Grupy A i B,
21.09.2012 (niedziela) od godz. 9:00 – obowiązkowa odprawa techniczna Grupy C
Zakończenie 21.09.2012 (niedziela) ok. godz. 16:00 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: szachy@tswisla.pl do dnia 19.09.2014 r. oraz poprzez
formularze zgłoszeniowe w serwisie www.chessarbiter.com Dariusz Mikrut – tel. 668-17-60-60
9. Uwagi końcowe
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- W czasie zawodów będzie dostępny bezpłatny bufet z kawą i herbatą.
- Będzie czynny lunch bar gdzie będzie można zakupić obiad w cenie 15 zł w czasie przerwy obiadowej.
- Odbiór osobisty nagród tylko na zakończeniu turnieju.
TURNIEJ A FIDE DO 2200 ELO - HTTP://WWW.CHESSARBITER.CM/TURNIEJE/2014/TI_3768/
TURNIEJ B DO 1600 - HTTP://WWW.CHESSARBITER.COM/TURNIEJE/2014/TI_3769/
TURNIEJ C UR.2006 I MŁODSI - HTTP://WWW.CHESSARBITER.COM/TURNIEJE/2014/TI_3770/

GIMNASTYKĘ
KOREKCYJNĄ

Ćwiczenia wyrobią u Twojego dziecka odpowiednie nawyki, poprawią postawę oraz znacząco
wzmocnią mięśnie stabilizujące kręgosłup.
Serdecznie zapraszamy na gimnastykę korekcyjną
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

POSTAW NA ZDROWIE SWOJEGO DZIECKA!

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ W PONIŻSZYCH PLACÓWKACH ORAZ
TELEFONICZNIE: SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWICACH, SZKOŁA PODSTAWOWA W TENCZYNKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU.

Zajęcia prowadzi
mgr rehabilitacji Anna Chrząścik
tel. 502 130 516
e-mail: biuro@rehmedica.pl

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
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

BROWNIE - PYSZNE CIASTO CZEKOLADOWE

www.almaspei.pl

Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z przepisem na przepyszne ciasto
czekoladowe, które przygotowałam z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego przez naszych harcerzy. Ciasto ponoć rozeszło się migiem, były pytania o przepis, zatem i on.
Brownie (na dużą blaszkę)
• 400 gram czekolady (u mnie mleczna) lub 300 gram i 1/2 opakowania
trufli czekoladowych
• 2 kostki masła
• 3 łyżeczki domowego
cukru waniliowego
• 350 gram cukru
• 7 jajek
• 150 gram orzechów włoskich
mielonych
• 3 łyżki mąki

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Rozgrzać piekarnik do 170 C. Przygotować formę – wyłożyć papierem do pieczenia. Czekoladę z truflami i masłem rozpuścić w kąpieli wodnej (miska na garnku
z gotującą się wodą). Ostudzić, dodać pozostałe składniki i wymieszać. Piec ok. 45
minut (aż góra będzie upieczona).
Smacznego:)

vv Ulla Pałka

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

RELACJA Z TURNIEJU RYCERSKIEGO
Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz,
1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zrelaksuj się u nas.
Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...
1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK
o pow. 440 m kw.

w Jerzmanowicach
w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.

Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499

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

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

POSZUKUJĘ
DO WYNAJĘCIA
domu
w Krzeszowicach
lub okolicy
Tel. 796 – 351 – 499

W dniach 06-07 września br. łąki u stóp Tenczyna po raz kolejny zamieniły się w tętniący życiem
średniowieczny obóz. Stanęły na nich również szranki które stały się areną zmagań kwiatu małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego rycerstwa. Poza nagrodami zwycięzcy zyskali uznanie pięknych
dam, szacunek współwalczących oraz podziw zgromadzonej gawiedzi.

Pogoda jak zwykle dopisała, piękne słońce towarzyszyło uczestnikom turnieju przez dwa dni podkreślając sielankową atmosferę
oraz pozwalając na przeprowadzenie historycznych inscenizacji ataku na zamek czy zabicia Andrzeja
Tęczyńskiego w rozruchach krakowskich. Kramarze zachwalali
swoje produkty (tradycyjne wyroby z drewna, zioła, pamiątki),
instruktorzy szermierki dawali
pokazy technik posługiwania się
białą bronią a skryba uczył średniowiecznej kaligrafii. Można też
było kupić wspaniale ilustrowany
album z opisem historii zamku
wydany przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Liczni odwiedzający
mogli po raz kolejny cofnąć się
o kilkaset lat i poczuć atmosferę
czasów gdy życie toczyło się wolniej, spokojniej i bliżej natury.
III Turniej Rycerski o topór Andrzeja Tęczyńskiego zorganizowany został przez Stowarzyszenie
Ratuj Tenczyn oraz Ekstraordynaryjną Konfraternię Kordegardy
w skład której weszli:
• Krakowskie Bractwo Grodzkie
• Poczet Rycerza Bidusa
herbu Łabędź
• Poczet Filipa herbu Lubicz
• Poczet Przema i Hagnos
z Częstochowy
Pozostałe grupy rekonstrukcyjne
które wzięły udział w imprezie to:
• Kompania Gryfitów z Krakowa
• Krakowska Chorągiew Nadworna

• Bractwo Rycerskie
Ziemi Myślenickiej
• Poczet Herbu Niezgoda
• Chorągiew Księstwa
Ziębickiego
• Bractwo Rycerskie
Zamku Bolków
• Bractwo Rycerskie
Grodu Chojnów
• Bractwo Rycerskie
Dwugryf z Częstochowy
• Bractwo Rycerskie Kruk Starostwa Rabsztyńskiego
• Rycerska Drużyna
Miasta Żarki
• Kłodzkie Bractwo Rycerskie
• Księstwo Nyskie
• Drużyna Ognistego
Węża z Opola
• Wolna Kompania Rodów
Małopolskich

Prezentacje, pokazy i warsztaty
historyczne prowadzili:
• Jurek Miklaszewski – Silkfencing Team z Krakowa
• Kaligraf – Szkoła Kaligrafii,
Iluminatorstwa i Sztuk Pokrewnych z Krakowa.

Impreza zgromadziła grupy rekonstrukcyjne z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego.
W konkurencjach bojowych (Turniej miecza i tarczy oraz Turniej
miecza długiego) najwyższe laury
zebrali Jan Halicki z Bractwa Rycerskiego Kruk Starostwa Rabsztyńskiego oraz Wojciech Dudek
z Kompanii Gryfitów.

Wielką niespodziankę
sprawił Szymon Bąk
z Krakowskiego Bractwa Grodzkiego, który
pierwszy raz stając
w szrankach turniejowych zajął drugie miejsce w turnieju miecza
i tarczy. Ci trzej podzielili także między siebie
nagrody za dworność
od Loży Dam.

Na torze łuczniczym
niepokonana była Krakowska Chorągiew Nadworna. Artur Kołodziejczyk i Andrzej Salamon zajęli dwa
pierwsze miejsca. Przedstawicielka
Krakowskiej Chorągwi Nadwornej:
Joanna Salamon zajęła także pierwsze miejsce w Biegu po Futro.

stała pracownia „Niebieski Kufer”

Inscenizacje „Bitwa o Zamek”,
oraz „Zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego” przygotowało Krakowskie Bractwo Grodzkie,
W Turnieju Bardów laury zdoby- a udział w nich wzięły wszystkie
li, wyżej wymieniony Jan Halicki zgromadzone grupy rekonstrukoraz Rycerz Szówar (tak, pisownia cyjne, rycerze, damy, zbrojni,
artyleria, łucznicy, mieszczanie,
właściwa :) z Zamku Bolków.
czeladź i motłoch.
Odbył się także Pokaz Mody Śrevv Maciej Stępowski
dniowiecznej, gdzie nagrodzona zowww.ratujtenczyn.org.pl

OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO W MODLNICZCE
W dniu 7 września 2014 r. przy Szkole Filialnej w Modlniczce odbyło
się otwarcie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w nawierzchni
z trawy sztucznej o wymiarach 50x30m.

Uroczystości rozpoczęły od symbolicznego przecięcia wstęgi przez wójta Tadeusza Wójtowicza,
radnego i sołtysa Modlniczki Józefa Górskiego, radnego Modlniczki Grzegorza Kralkę oraz
właściciela firmy wykonującej inwestycję PAGRO Włodzimierza Piotrowskiego. Boisko zostało również poświęcone przez wikarego z Parafii Modlnica Artura Gielatę. Kolejnym punktem
programu był występ zespołu folklorystycznego Modlniczanki, które „ośpiewały” nowy obiekt.
W drugiej części obchodów zaplanowane były dwa mecze. W pierwszym meczu Żaki z LKS
Sportowiec Modlniczka rozegrały mecz z Rodzicami, zakończony wynikiem 5-4.
Na zakończenie odbył się towarzyski mecz: Wisła Kraków Oldboy - Urząd Gminy i Przyjaciele. W zaproszonej drużynie wystąpili: Artur Sarnat, Marek Motyka, Marek Kusto
(kapitan), Jacek Matyja, Zdzisław Janik, Marcin Jałocha, Dariusz Marzec oraz Łukasz
Gorszkow. Naszą gminę reprezentowali: Tadeusz Wójtowicz (kapitan), Krzysztof Wołos,
Grzegorz Kralka, Zbigniew Mazela, Sławomir Kawalec, Krzysztof Szumiec, Tomasz
Księżyc, Tomasz Dudek, Krzysztof Sułko, Piotr Szumiec, Grzegorz Szopa, Wiktor Nenko.
W szalenie zaciętym meczu ostatecznie zwyciężyła drużyna Wisły Kraków 6-5.

vv www.wielkawies.pl
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
WYJĄTKOWE RZĘSY!!!
Dzień dobry !!!
Chciałam Wam przedstawić nasz BESTSELLER NR 1 - tusz do
rzęs WONDERLASH 5 w 1. Jeśli ktoś go jeszcze nie zna, zapraszam do naszych Biur.
Jest to kultowy produkt ORIFLAME w jeszcze lepszej formule:
• rzęsy podkręcone do 116 %,
• wydłużone o 57,1 %,
• 7,8 razy większa objętość,
• doskonale rozdzielone, utrawyraziste rzęsy,
• składniki pielęgnujące nawilżają i odżywiają rzęsy.
Innowacyjna, dwustronna szczoteczka typu high definition 3D
pozwoli osiągnąć efekt niewiarygodnie długich i gęstych rzęs.

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!!! tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)
Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

Krótkie włoski otaczają rzęsy tuszem, unosząc je i dodając objętości. Długie - wydłużają i rozczesują.
TYLKO W KATALOGU 13 W WYJĄTKOWEJ PROMOCJI
- ZAPRASZAMY NA ZAKUPY !!!

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.

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

Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

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.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

8
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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
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Krzeszowice

32-065 Krzeszowice
ul. H. Sienkiewicza 2

Kościuszki
Sienkiewicza
Trzebińska

Tenczynek

79

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

Wola Filipowska

U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

tel.
501
807
311
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
535-192-850
Drewno opałowe od 110 zł/mb

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

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)
www.interkuk.com.pl

interkuk@vp.pl

Informacje, Reklamy

małopolski

Biuro Obrotu Nieruchomościami

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
--email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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.

tel. 796-351-499
DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

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.
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.
Cena: 318 tys. PLN.
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..
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.
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.
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 / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
6.

Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt nie
mieszkał. Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej pracy od
czynszu). Dół domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego,
garażu, góra: 3 pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha okolica. Cena 2000 PLN/m-c
plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe.
7.
Do wynajęcia osobne mieszkanie - dół domu, ok. 85 m kw. w domu wolnostojącym w Nielepicach - 3 km
od Krzeszowic. Na mieszkanie składa się: dwa pokoje (jeszcze jeden pokój jest w opcji) łazienka i kuchnia.
Pokoje, kuchnia i łazienka wyposażone. Ogrzewanie: stała opłata do porozumienia z właścicielem - w
zimę jest bardzo ciepło. Reszta mediów według zużycia. Piękna okolica, duży ogród. Cena 1000 PLN/m-c.
8. Do wynajęcia 3 osobne mieszkania w domu wolnostojącym - wyremontowane od podstaw, w Morawicy
2,5 km od Balic. Dwa mieszkania jednopokojowe po ok. 40 m, każde z łazienką, po 700 PLN z mediami
i ogrzewaniem (!)o raz 1 mieszkanie dwupokojowe w cenie 1200 PLN z mediami i ogrzewaniem (!)
Wspólna kuchnia z wyposażeniem. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
9. Do wynajęcia dom ok. 70 m kw. w Krzeszowicach. 2 pokoje (nieurządzone, ale mogą być meble plus
łóżko, które kiedyś tam były), łazienka, kuchnia - urządzone, piwnica, w której znajduje się piec węglowy.
Spokojne miejsce, mieszkanie odświeżone. Wolne od zaraz, kaucja 1000 PLN. Cena: 800 PLN/m-c.
10. Do wynajęcia dom wolnostojący, ok. 120 m kw. pow. w Liszkach. 4 pokoje, łazienka, kuchnia, garaż,
umeblowane, posesja ogrodzona. Ogrzewanie węglowe. Wolne od 1 października. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena 1000 PLN/m-c.
11. Do wynajęcia pokój w domu w Woli Filipowskiej, wspólna łazienka i kuchnia. Cena: 500 PLN/m-c
plus media.
12. Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka,
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

DZIAŁKI
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.

27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

DO SPRZEDANIA
działka w Woli Filipowskiej,
o powierzchni 10 a. Media:
gaz i kanalizacja w działce,
woda i prąd 10 m od działki.
Gotowy projekt budowlany
na dom jednorodzinny o pow.
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd
drogą asfaltową + wewnętrzną
utwardzoną (udział) ok. 50
m. . Spokojna okolica. Działka
z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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. Dojazd drogą
utwardzoną.
Nowa cena:
195 tys. PLN!

DO SPRZEDANIA
działka budowlana
o pow. 7 a w Nowej Górze,
gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze
przy działce. Działka
znajduje się przy drodze
gminnej - asfaltowej.
Cena: 49 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA

45. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa,
opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.

.

HALE I OBIEKTY

46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.

DO SPRZEDANIA
działka o pow. 10 a w Mnikowie.
Uzbrojona w gaz, woda i prąd
przy drodze. Wymiar 30 x 33 m.
Droga dojazdowa wytyczona
w całości. W poprzednim planie
zagosp. przestrz. działka miała
przeznaczenie budowlane.
Obecnie nie uzyska się warunków
zabudowy, trzeba czekać max. do
dwóch lat na uchwalenie nowego
planu, w którym ta działka będzie
działką budowlaną.
Cena: 59 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
widokowa działka budowlana
27,5 a w Karniowicach, w pięknej
krajobrazowej okolicy. Szerokość
działki to ok 30 m. Jest możliwość
podziału na mniejsze działki.
Media włącznie z kanalizacją
znajdują się przy osiedlu
nowych domów - bliźniaków
w odległości ok 50 m. Stok
północny, z widokiem na skałki
i góry karniowskie. Dobra oferta
dla dewelopera, jak też dla osób
prywatnych. Cena: 430 tys. PLN.

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.

51. 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.

AKTUALNIE POSZUKIWANE
Działka przemysłowa 25-30 a
(przeznaczenie działki: przemysłowa w MPZP) pod Krakowem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prosimy o zgłaszanie domów, mieszkań, pokoi przeznaczonych pod wynajem. Poszukujemy lokum pod konkretnych klientów, gwarantujemy szybki wynajem.

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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Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
SPEKTAKL ALDONY JANKOWSKIEJ

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall 19 września 2014, piątek,godz. 19.00
zaprasza na SPEKTAKL ALDONY JANKOWSKIEJ „LATAJ Z KRYSTYNĄ”. Reżyseria: Andrzej Sadowski, pomysł
na spektakl: Aldona Jankowska, Elżbieta Depta, tekst: Agnieszka Kasprzyk, muzyka: Helge Iberg od 9 września
cena biletu: cena 45 zł

WYSTAWA POLSKI PEJZAŻ

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę malarstwa Aleksandra
Żywieckiego PEJZAŻ POLSKI

CHRZANÓW
SPEKTAKL „AMAZONIA”

Teatr Imaginarium zaprasza na spektakl „Amazonia” Michała Walczaka w reżyserii Anety Leśniakiewicz. Miejsce:
sala teatralna MOKSiR. Termin: 20 września godz. 18.00. WSTĘP BEZPŁATNY!

WERNISAŻ WYSTAWY EUGENIUSZA MOLSKIEGO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy
Eugeniusza Molskiego. 26 września, Galeria „Na Styku” MOKSiR , godz. 18.00.

ZAWODY Z CYKLU „MAŁOPOLSKIE SPRINTY ROWEROWE MTB 2014”

W niedzielę 28 września w Chrzanowie odbędą się zawody z cyklu „Małopolskie Sprinty Rowerowe MTB 2014”.
Ich celem jest popularyzacja formuły cross-country, wyłonienie najlepszych kolarzy oraz promocja miast organizatorów cyklu.

RECITAL FORTEPIANOWY SZYMONA KOWALSKIEGO

1 października o godz. 18.00 zapraszamy do sali teatralnej MOKSiR na niezwykłe wydarzenie muzyczne - recital
fortepianowy w wykonaniu Szymona Kowalskiego oraz koncert Big Bandu MOKSiR pod kierownictwem Jerzego
Zieglera w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki. Bilety w cenie 10 zł są już dostępne w Informacji.

KONCERT „METALLICA: THROUGH THE NEVER” W KINIE

3 października o 20.15 w kinie Sztuka pokażemy koncert „Metallica: Through the Never” w 3D. Bilety: 10 zł (do
nabycia w kasie kina).

KONCERT BAYER FULL

Serdecznie zapraszamy na koncert legendy polskiej muzyki tanecznej - zespołu Bayer Full. 4 października 2014 - sala
teatralna MOKSiR, godz. 20.00. Bilety w cenie 30 zł. (parter) i 25 zł (balkon) do na bycia w informacji MOKSiR.

KONCERT HIP-HOPOWY

11 października o godz. 20.00 zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na koncert hip-hopowy. Tym razem wystąpi
raper Młody PSZ oraz zaproszeni goście. Bilety 10 zł (Informacja MOKSiR) lub 15 zł (w dniu wydarzenia).

WIELKA WIEŚ

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: MIASTO 44

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MIASTO 44” PREMIERA
• 19.09 godz. 17.00, 20.00 • 20.09 godz. 20.00 • 21 - 25.09 godz. 15.00, 17.40, 20.15 •
• 26.09 godz. 17.00, 20.00 • 27-28.09 kino nieczynne • 29-30.09 godz. 17.40, 20.15 •
• 01.10 kino nieczynne • 02.10 godz. 17.40, 20.15 • 03.10 seans o godz. 17.30 • 04.10 godz. 17.00 •
• 05-06.10 godz. 17.40, 20.15 • 07.10 godz. 20.00 • 08-09.10 godz. 17.40, 20.15 •
reżyseria: Jan Komasa; czas trwania: 125 min.; gatunek: dramat/wojenny; prod. Polska; 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„PSZCZÓŁKA MAJA” [dubbing PL]
• 29-30.09 godz. 15.40 • 01.10 kino nieczynne • 02.10 godz. 15.40 • 03.10 godz. 15.30 •
• 04.10 godz. 15.00 • 05-06.10 godz. 15.40 • 07.10 godz. 18.00 • 08-09.10 godz. 15.40 •
reżyseria: Alexs Stadermann, Glenn Fraser; czas trwania: 79 min.; gatunek: animacja; prod. Australia, b/o
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)

• 19.09, 20.09, 21.09, 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09, 30.09, 01.10, 02.10 – 17:00 i 19:30 •
• 04.10, 08.10 – 18:00 • 07.10, 09.10 – 20:00 • 05.10 – 17:00 •
czas trwania: 2 godz., 7 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: dramat/wojenny/romans, Polska
WAKACJE MIKOŁAJKA – DUBBING PL (12 ZŁ BILETY)

• 18.09 – 16:00 •
czas trwania: 1 godz., 37 min.; gatunek: familijny/komedia, Francja
MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA – NAPISY PL

• 18.09 – 20:00 •
czas trwania: 1 godz., 37 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: dramat/komedia, USA
RIO, I LOVE YOU – NAPISY PL

• 18.09 – 18:00 •
czas trwania: 1 godz., 38 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: romans/komedia, USA/Brazylia
SŁUŻBY SPECJALNE

• 10.10 – 17:00 i 19:30 •
czas trwania: 1 godz., 55 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: sensacyjny/thriller, Polska

Informacje, Reklamy

małopolski
Jeśli zbliża się ten uroczysty, wzruszający, najważniejszy dzień w Waszym życiu, dzień Waszego ŚLUBU,
chcemy Was zachęcić do pięknego gestu uczynionego dla tych niekochanych, samotnych, skrzywdzonych,
porzuconych koni, psów i kotów, które przebywają pod opieką naszej fundacji, Fundacji Dar Serca.
W chwili obecnej dajemy schronienie i otaczamy troską ponad 20 koni, blisko 60 psów i ok. 20 kotów, które codziennie
muszą dostać jeść, być diagnozowane i leczone w razie choroby.
Jeśli nie jest Wam obojętny los tych zwierząt - zrezygnujcie z otrzymania kwiatów od swoich gości. Poproście ich o
przyniesienie w zamian paczuszki karmy dla zwierzaków lub wrzucenie "grosika" do naszej puszki.
Aby jak najmniej rozpraszać Was w tym ważnym dniu, nasi wolontariusze mogą zaraz po uroczystości odebrać zebrane dary.
Nasz przedstawiciel wyposażony w puszkę może również być obecny pod kościołem czy urzędem stanu cywilnego, aby w
sposób dyskretny i taktowny zebrać datki pieniężne.
My i nasi podopieczni będziemy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze zrozumienie, empatię i chęć niesienia pomocy.

Kontakt: 882 180 526

wyroby HUTNICZE
proﬁle, kątowniki, ceowniki,
teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

K-SYSTEM

PIESKI SZUKAJĄ DOMU
FROTKA

Fundacja Dar Serca poszukuje dobrego domu dla młodziutkiego psiaka, który otrzymał
imię Cynamon, ze względu na swoje piękne rudo-brązowe umaszczenie.
Cynamon ma ok. 1 roku. Jest dużym, aczkolwiek na razie dość wychudzonym psiakiem.
Kiedy przybierze na wadze, będzie pięknym, dorodnym psem. Cynamon ma bardzo
silny instynkt stróżowania. Bardzo wczuwa się w swoją rolę i stara bronić osoby, którą
uważa za opiekuna.
Świetnie sprawdzi się w roli psa stróżującego, potrafi niezawodnie informować o zbliżających się gościach bądź intruzach. Nie zawaha się też w sytuacjach zagrożenia dla swoich
właścicieli i wkroczy do akcji. Jak każdy młody psiak lubi się bawić i biegać.
Kiedy ktoś okaże mu odrobinę serca, Cynamon będzie jego wiernym przyjacielem...
Pies jest odrobaczony i zaszczepiony, a także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526.

F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

inicjatywa.lokalna@gmail.com

CYNAMON
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okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego
domu dla malutkiej suczki Frotki. Frotka to
młodziutka sunia w wieku ok. 2 lat. Jakiś czas
temu znalazła kochającą rodzinę, która zdecydowała się zaopiekować sunią. Sunia bardzo
przywiązała się wszystkich członków rodziny,
w tym dzieci. Jest grzeczna w domu, zachowuje czystość, nie niszczy. Niestety bardzo źle
znosi spacery w centrum miasta. Boi się ruchu
ulicznego, innych psów, które podchodzą do
niej na spacerach, a także większej ilości ludzi.
Bardzo się denerwuje i reaguje agresją, której
właściciele nie mogą opanować. Dlatego spacery
są bardzo stresujące zarówno dla psiaka jak i
ludzi. Dlatego potrzebny jest dom z ogrodem,
gdzie Frotka będzie czuła się bezpiecznie. Może
to być dom z innym psem (Frotka przebywała
wcześniej w kojcu z innymi psami, do których się
przyzwyczaiła), czy z kotem. Może oczywiście
wychodzić na spacery, byle tylko nie musiała się
mierzyć zruchem dużego miasta.

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:

Suczka jest odrobaczona, wysterylizowana
i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej. Kontakt: 882180526.

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

AKCJA „ODBLASKOWA SZKOŁA”

• Sprawy pracownicze
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów • Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
• Ryczałt
• Przekształcenia formy
• Rejestry VAT
prawnej przedsiębiorstw
• ZUS

• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wakacje minęły. Jak co roku Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej
Wsi zgłosiła się do kolejnej edycji małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła”. Akcja ta ma promować najbardziej
aktywne szkoły i społeczności lokalne, realizując ideę wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół
podstawowych, lokalnych władz
samorządowych
i
rodziców
w zakresie wyposażenia uczniów
w elementy odblaskowe. Daje
możliwość wykazania, że szkoła
nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze
do i ze szkoły. Ponadto celem akcji
jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego
obowiązku korzystania przez

dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich
inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W ramach konkursu w szkole realizowanych będzie wiele przedsięwzięć, w których wezmą udział
nie tylko uczniowie wraz z nauczycielami, ale i rodzice.
Ważny apel kierujemy w stronę rodziców. To na nich ciąży obowiązek zaopatrzenia swojego dziecka
w odblaski.

Drodzy rodzice!

Postępujcie zgodnie z prawem!
„Dziecko w wieku do lat 15 –
stu, poruszające się po drodze,
po zmierzchu, poza obszarem
zabudowanym, jest zobowiązane
używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu” (Dz. U. 1997
Nr 98, poz 602, art. 43 ust. 2 Prawo
o ruchu drogowym).
Pamiętajcie o prawach fizyki!
W nocy przy złej pogodzie pieszy

ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem
z odległości około 20 metrów. Jeśli
ma na sobie jasne ubranie, widać
go z odległości 50 metrów. Jeżeli
ma na sobie elementy odblaskowe,
pieszy jest widoczny z odległości
większej niż 150 metrów.
Kierujcie się sercem! Zadbajcie
o swoje dziecko. Jeśli będzie szło
ulicą z odblaskiem, zostanie zauważone 5 RAZY SZYBCIEJ.
vv www.wielka-wies.pl

MŁODZIEŻ Z PÓŁKOLONII NA TRENINGU SEKCJI ŁUCZNICZEJ
Grupa młodzieży będącej uczestnikami półkolonii organizowanej
przez Stowarzyszenie Sportowe „POTOK” w Więckowicach
odwiedziła zajęcia treningowe
zawodników sekcji łuczniczej
„GROT” Zabierzów. Celem było
zapoznanie się z dyscypliną i podjęcie prób strzelania. Dobrze się
złożyło, bo w tym czasie trenowała najlepsza łuczniczka klubu –
członkini kadry narodowej Karina
Lipiarska. Pod okiem jej i trenera
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Aleksandra Jabłońskiego młodzież mogła spróbować swych sił
w tej dyscyplinie. Nad bezpieczeństwem uczestników treningu czuwali opiekunowie grupy na czele
z Panem Wierzbickim.
Wielu z uczestniczącej w spotkaniu młodzieży wyraziło duże zadowolenie z zapoznania się z łucznictwem sportowym, obiecując, że
nie będzie to ich ostatnie spotkanie
z tą dyscypliną..

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

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

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
WYSTAWA
A 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, 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.
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Reklamy

małopolski

Drukarnia Multipress Sp. z o. o. S.K.A., jeden z liderów na polskim rynku w produkcji wysoko przetworzonych etykiet, opakowań kartonowych oraz materiałów promocyjnych (POS), a w szczególności w zaawansowanej poligrafii opakowań pilnie poszukuje osoby na stanowisko:

POMOCNIKA DRUKARZA
Wymagania:
Oferujemy:
• znajomość obsługi maszyn drukujących,
• interesującą pracę pełną ambitnych wyzwań,
• doświadczenie w pracy na stanowisku pomocnika
• doskonałe warunki pracy w nowym zakładzie
drukarza (mile widziane doświadczenie z maszynami produkcyjnym,
Heidelberg),
• wynagrodzenie zgodne z poziomem kompetencji
• wykształcenie techniczne, mile widziane poligraficzne,
i zaangażowaniem,
• znajomość obsługi komputera,
• pracę w Morawicy k/Krakowa gm. Liszki
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole
Szczególnie mile widziane będą osoby z grupą niepełnosprawności oraz osoby mieszkające w okolicy siedziby firmy.
Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie poprzez wysłanie CV na adres kadry@multipress.pl, w tytule wiadomości
wpisując odpowiednio: Pomocnik drukarza. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Drukarnia Multipress Sp. z o. o. S.K.A., jeden z liderów na polskim rynku w produkcji wysoko przetworzonych etykiet, opakowań kartonowych oraz materiałów promocyjnych (POS), a w szczególności w zaawansowanej poligrafii opakowań pilnie poszukuje osoby na stanowisko:

MAGAZYNIERA Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZEK WIDŁOWY
Wymagania:
• uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane doświadczenie w wysokim składowaniu,
• dyspozycyjność: praca w systemie zmianowym,
• znajomość pakietu MS Oﬃce, ze szczególnym uwzględnieniem Excela,
• komunikatywność i umiejętność współpracy,
• zaangażowanie, inicjatywa i rzetelność

WÓZKOWEGO

Wymagania:
• uprawnienia na wózki widłowe,
• dyspozycyjność: praca w systemie zmianowym
Szczególnie mile widziane będą osoby z grupą niepełnosprawności oraz osoby mieszkające w okolicy siedziby firmy.
Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie poprzez wysłanie CV na adres kadry@multipress.pl, w tytule wiadomości
wpisując odpowiednio: Magazynier / Wózkowy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

