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POMÓŻMY!!! 
Życie składa się z chwil i wrażeń tych dobrych, 
pięknych i tych złych, tragicznych, kiedy pyta-
my Boga czy los - dlaczego? czemu właśnie ja? 
Jedna z największych tragedii, jaka może spo-
tkać człowieka, to utrata dachu nad głową, a co 
za tym idzie - podstaw bezpieczeństwa.
W niedzielę 5 października taka właśnie tragedia dotknęła miesz-
kańców Tenczynka - Panią Barbarę i Pana Stanisława, którym 
w pożarze doszczętnie spłonął dach domu (świeżo położony klika 
tygodni wcześniej) oraz poddasze, a w wyniku koniecznej akcji 
ratowniczej dół domu został zalany.

ciąg dalszy na str. 2
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Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE

  

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

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

Ten wieczór w Krzeszowickiej Bibliotece  
był być może ostatnim momentem, by Ci, 
którzy poświęcili swoje życie dla Polski, 
wolnej Polski przekazali nam osobiście 
swoje wspomnienia z tamtych lat. W spo-
tkaniu wzięli udział bezpośredni świad-
kowie wydarzeń:  por. Mieczysław Galan, 
autor wspomnień o pracy w Baudienst na 
lotnisku w Czyżynach, oraz kpt. Jacek Szy-
maszkiewicz, który opowiedział o przelo-
tach samolotów USA nad terytorium ziemi 
krzeszowickiej. 
Bibliotekarze z dumą witali przybyłych 
gości: generałów, pułkowników, majorów, 
kapitanów, poruczników. Był wśród nich 
kapitan Franciszek Pióro - weteran II woj-
ny światowej i por. Józef Brzózka – prezes 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych (koło Miejsko-Gminne 
w Krzeszowicach) oraz  generał brygady 
Władysław Karcz. 
Na spotkanie przybyli również: Przewodni-
czący  Rady Powiatu Tadeusz Nabagło i Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Karczewski, Dyrektor Ośrodka Rehabili-
tacji  Andrzej Osiniak oraz władze Gminy 
Krzeszowice w osobie Burmistrza Czesława 
Bartla. Przybyłych gości powitała Dy-
rektor Biblioteki Danuta Hubisz-Rudel, któ-
ra  w krótkich słowach przybliżyła historię 
powstania książki „Z dziejów lotnictwa ma-
łopolskiego 1939-1945” oraz przedstawiła 
komitet redakcyjny. Spotkanie prowadził 
Wojciech Skołuba, oprawę w postaci pre-
zentacji multimedialnej przygotowała Bar-
bara Grabowska. 
Najbardziej wzruszającym momentem spo-

tkania było odczytanie przez panią Włady-
sławę Ryszkiewicz, z domu Furmanik ostat-
niego listu swojego krewniaka,  st. sierż. 
Andrzeja Rudla, który napisał  15.11.1941 
roku do żony i syna. 
W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. 
Przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, 
z sali padały pytania, czasami popłynęły 
łzy wzruszenia. Na zakończenie można było 
nabyć książki, oraz  porozmawiać z autora-
mi i bohaterami opisywanych wydarzeń. 
Książka w cenie 25 zł  jest dostępna  
w sprzedaży wyłącznie w Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach, 
plac F. Kulczyckiego 1, w godzinach otwar-
cia placówki.
Zdjęcia z promocji można oglądać na stro-
nie www.bibliotekakrzeszowice.pl w dziale 
Galeria.

 v Barbara Grabowska

HISTORII WINNIŚMY PAMIĘĆ
Pod tym hasłem 18 września 2014 o godz. 18, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach odbyło się 
uroczyste spotkanie promocyjne książki „Z dziejów lotnictwa małopolskiego 1939-1945”, pod redakcją Jana Rysia i Woj-
ciecha Skołuby. Krzysztof Karczewski, Andrzej Kostka i Wojciech Skołuba to autorzy którzy opracowali wspomnienia 
i biogramy  lotników. Rozdział dotyczący obrony przeciwlotniczej i działań lotnictwa nad Gminą Zabierzów przygotował 
Sławomir Korzonek. Wszyscy wyżej wymienieni włożyli  ogrom pracy, by powstała ta wartościowa książka. 

W pożarze domu jego miesz-
kańcy stracili cały dorobek 
życia. Samodzielnie nie są 
w stanie ponieść niezbędnych 
nakładów na jego odbudowę.
Lokalna społeczność stara się 
pomóc poszkodowanym, jed-
nak fundusze i zebrane do tej 
pory materiały nie są wystar-
czające, by móc odbudować 
dom.
Pogorzelcy obecnie miesz-
kają w domu sąsiadów, ko-
rzystając z ich życzliwości, 
jednak nie marzą o niczym 
innym, jak o powrocie do 
własnych „czterech ścian”.
Dodatkowym smutkiem na-
pawa fakt, że spalony dom 
jest jedną z rozpoznawalnych, 
przedwojennych tenczyń-
skich willi, a rodzina Pani 
Basi mieszkała tam od lat.
Panią Barbarę i Pana Sta-
nisława można wspomóc 
dokonując wpłat na rachu-
nek Banku Spółdzielczego 
w Krzeszowicach: 

22 8612 0003 0011  
0200 1184 0001

Kod SWIFT: POLUPLPR
Barbara Różyczka, ul. Szkol-

na 7, 32-067 Tenczynek
W tytule przelewu prosimy 
o zaznaczenie – „Pomoc na 
odbudowę domu dla pogo-
rzelców”.
Można też złożyć datek pod-
czas zbiórki przykościelnej 
organizowanej przez Radę Pa-
rafialną przy Parafii św. Kata-
rzyny w Tenczynku, planowa-
nej na niedzielę 9 listopada.
Każda pomoc – zarówno rze-
czowa jak i w formie wpłat pie-
niężnych – jest na wagę złota.
Nie pozostańmy obojętni. 
Taka tragedia może spotkać 
każdego z nas….

 v Redakcja 
fot: OSP Tenczynek

POMÓŻMY!!!

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
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Generalny wykonawca instalacji sanitarnych, solarnych oraz grzewczych.

WYMIEŃ KOCIOŁ PRZED ZIMĄ, 
SKORZYSTAJ Z 8% VAT! ZAPRASZAMY!

WYMIEŃ KOCIOŁ PRZED ZIMĄ, 
SKORZYSTAJ Z 8% VAT! ZAPRASZAMY!

KOTŁY WĘGLOWE, GAZOWE, ZESTAWY SOLARNE, GRZEJNIKI, ARMATURA, CERAMIKA ŁAZIENKOWA, MATERIAŁY BUDOWLANEKOTŁY WĘGLOWE, GAZOWE, ZESTAWY SOLARNE, GRZEJNIKI, ARMATURA, CERAMIKA ŁAZIENKOWA, MATERIAŁY BUDOWLANE

TRANSPORT GRATIS AUTORYZOWANY
SZYBKI MONTAŻ

SKLEP TERMO-GAZ
WOLA FILIPOWSKA
ul. Chrzanowska 12

KOCIOŁ SAS 
UWG 12 kW 
1690 zł brutto

KOCIOŁ SEMRAU 
LIDER 12 kW 
1820 zł brutto

KOCIOŁ OGNIWO
CLASIC 13 kW 
1825 zł brutto

Fundacja Kobieta w Regionie zaprasza

KLUB AKTYWNYCH KOBIET
PIERWSZE SPOTKANIE
24 października 2014, godz. 17.30 Biblioteka w Tenczynku

ZAPRASZAMY KOBIETY, DZIEWCZYNY, 
MAMY, BABCIE I SĄSIADKI!
• Poznajmy się • Porozmawiajmy • Zastanówmy się, czego nam potrzeba • Poznajmy swoich sąsiadów! •
W PROGRAMIE M. IN.:
1. Różnice i podobieństwa: jak sobie radzą kobiety z obszarów wiejskich Turcji, 
     Cypru i Irlandii Północnej  (krótkie relacje �lmowe)
2. Czego potrzebujemy? Ważne sprawy kobiet w małych miejscowościach
3. Bank Pomysłów czy Bank Godzin? - dyskutujemy, proponujemy
4. Gdzie pójść z narzeczonym, dziećmi lub rodziną?  
     Promocja PIERWSZEGO QUESTU o Tenczynku!
5. Mapa Kobiet Regionu - daj się poznać!
6. Mówimy o czym chcemy i pijemy herbatę 

ZAPROŚ KOLEŻANKI I SPOTKAJ SIĘ Z NAMI!
Informacje: Monika Dudek, tel. 600 559 490
Spotkanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu ENWRA - European Network of Women 
from Rural Areas, realizowanego w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga.

www.kobietawregionie.pl

USŁUGI MINIKOPARKĄ
USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE

USŁUGI MINIKOPARKĄ
USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE

Ryszard Drabik

32-065 Krzeszowice, Filipowice 620

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

tel. 509 828 674tel. 509 828 674
 kompleksowy montaż i naprawa instalacji elektrycznych
 pomiary
 dozór elektryczny
 przewijanie silników
 monitoring, alarmy
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

Książka zawiera bogato ilustrowany 
opis dziejów najwspanialszego zabyt-
ku ziemi krzeszowickiej urozmaicony 
opowieściami zaczerpniętymi z życia 
mieszkańców warowni. Bogata szata 
graficzna albumu obfituje w piękne fo-
tografie, ryciny i rekonstrukcje. Mają 
one na celu przekazanie czytelnikowi 
jak największej ilości treści w formie 
obrazów pobudzających wyobraźnię 
i motywujących do uważnego przeczy-
tania lektury.
Ilustracje albumu wykonane zostały 
w nowoczesnej konwencji tak, aby wy-
dawnictwo było atrakcyjne szczególnie 
dla młodych odbiorców. Na dużą uwa-
gę zasługują przede wszystkim rekon-
strukcje Tenczyna z czasów jego świet-
ności, których sporządzenie wymagało 
licznych konsultacji architektonicznych 
z ekspertami z dziedziny budownictwa 
obronnego oraz ochrony zabytków. Do 
ich przygotowania konieczne okazało 
się stworzenie modelu Tenczyna w wer-
sji 3D, będącego punktem wyjścia dla 
prac rysownika. 
Podobizny Tęczyńskich przedstawione 
w albumie narysowano na podstawie 
zachowanych XVII w. portretów lub 
zrekonstruowano dzięki wykorzystaniu 
dostępnych materiałów ikonograficz-
nych, opisów strojów i uzbrojenia oraz 

przekazów dotyczących wydarzeń hi-
storycznych.
Tekst zamieszczony w książce utrzy-
many jest w zwięzłej, syntetycznej for-
mie.  Zawiera on najważniejsze fakty 
historyczne z dziejów zamku oraz sze-
reg ciekawostek i anegdot,  co sprawia 
że czyta się go z nieustającym zainte-
resowaniem. Przygotowano go na pod-
stawie przekazów historycznych, doku-
mentów oraz opracowań naukowych.  
Wszystko to powoduje że  zachowuje on 
walory naukowego źródła informacji.
Materiały na temat Tenczyna były do-
tychczas trudno dostępne. Nie istniało 
żadne wydawnictwo popularno-nauko-
we, które w przystępny sposób przybli-
żałoby historię zamku a powszechnie 
dostępne źródła traktujące o jego tema-
tyce ograniczały się 
jedynie do podsta-
wowych informacji. 
Pojawienie się wy-
żej opisanej pozycji 
wydawniczej jest 
więc szczególnie 
istotne gdyż daje 
możliwość zgłę-
bienia wiedzy na 
temat zamku Ten-
czyn przez szerokie 
grono czytelników.

Album „Tenczyn – historia rozkwitu 
i upadku zamku” dostępny jest w na-
stępujących punktach sprzedaży:
• Księgarnia Sabina Lasoń - Krzeszo-

wice ul. Krakowska
• Kiosk „TABAK” - Krzeszowice ul. 

Krakowska
• Centrum Kultury i Sportu w Krze-

szowicach ul. dr J. Walkowskiego
• Klasztor Karmelitów Bosych w Czer-

nej - Księgarnia Karmelitana
Całość zysku uzyskanego ze sprzedaży 
albumu zostanie przeznaczona na dzia-
łalność statutową stowarzyszenia „Ra-
tuj Tenczyn”.

ALBUM PT.  „TENCZYN  
– HISTORIA ROZKWITU I UPADKU ZAMKU”
Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” z przyjemnością infor-
muje że dla szerokiego grona czytelników dostępne jest 
już nowe wydawnictwo na temat Tenczyna. Trwające 
ponad dwa lata prace stowarzyszenia zaowocowały albu-
mem pt.  „Tenczyn – historia rozkwitu i upadku zamku”.

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

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

Transport
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

KWASY – sposób na niedoskonałości skóry

Mówi Elżbieta Godyń, właścicielka 
Gabinetu Kosmetyczno-Szkoleniowego 
oraz Instytutu Urody Elf: 
Posiadamy wyjątkowo szeroką ofertę zabie-
gów z zakresu eksfoliacji - alfa-hydroksykwasy 
(glikolowy, mlekowy, migdałowy), kwas hy-
droksylowy (salicylowy), nowoczesne poli-hy-
droksykwasy (laktobionowy, glukonolakton), 
ketokwas (pirogronowy), kwas karboksylowy 
(azelainowy) i  jak mało który salon, kwas 
fitowy na okolice oczu, kwas medyczny TCA, 
kwasy występujące w  różnych stężeniach 
i kombinacjach. O wyjątkowości naszych usług 
świadczy również fakt, iż salon posiada kwasy 
dostosowane do skór naczyniowych nawet z 
trądzikiem różowatym!
Zabiegi z użyciem odpowiednich kwasów 
to świetna propozycja nie tylko na powstałe 
podczas opalania przebarwienia. Sprawdzają 
się także przy skórach starzejących się, ze 
zmarszczkami, utratą elastyczności, napię-
cia, ale też tłustych, trądzikowych, suchych, 
odwodnionych i matowych. 
Należy wspomnieć, iż Gabinet Kosmetyczny 
Elf jest salonem szkoleniowym. Przyjeżdżają tu 
kosmetyczki z różnych stron Polski, aby uzy-
skać dodatkową wiedzę i umiejętności. Mają 
tutaj możliwość przeszkolenia się z obsługi 
nowoczesnych kombajnów kosmetycznych, 
odbycia kursów, np. z zastosowania kwasu 
medycznego FROST PEEL. Kosmetyczki 
kończące kursy, otrzymują numerowane 

certyfikaty, umożliwiające zakup produktów 
i pracę na wysoko-stężonych kwasach.
Jesienna aura szczególnie sprzyja zabiegom 
złuszczającym, dlatego przygotowałam 
odpowiednią propozycję zabiegów. Osoba, 
która kupi pakiet 10 zabiegów, otrzyma ra-
bat w wysokości aż 50% !! (tj. tylko 60zł za 
zabieg). Wizyta zawiera diagnostykę kompu-
terową, konsultację kosmetologiczną, dobór 
odpowiedniego kwasu do problemu i potrzeb 
danej skóry, maskę na zakończenie zabiegu, 
ustalenie pielęgnacji domowej.
Zakup przez klientkę/klienta 10 zabiegów, 
pozwoli na monitorowanie przez dłuższy 
czas stanu skóry i uzyskanie dzięki tej opie-
ce oczekiwanego efektu. Oczywiście już 
pierwszy zabieg daje widoczne efekty, ale 
dla długotrwałej poprawy zalecam wykonanie 
zabiegów w serii. Uważam, że zmiana wyglą-
du i kondycji skóry, wpłynie z pewnością na 
ogólne, pozytywne samopoczucie, a także 
przygotuje skórę do ekstremalnie niesprzy-
jających warunków w czasie zimy.

Elżbieta Godyń jest kosmetologiem, 
ekspertem w dziedzinie zaawansowa-
nej pielęgnacji twarzy, szkoleniowcem 
w firmie Clarena, właścicielką salonu 
szkoleniowego Clarena na Małopolskę 
oraz właścicielką własnej marki kosme-
tyków naturalnych Elf piękno z natury.

Jesień to najlepszy czas na walkę z przebarwieniami, zmarszczkami, trądzikiem jak również 
z uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadmiernego opalania. W zakresie specjalistycznych 
zabiegów regeneracyjnych i naprawczych naszym narzędziem są kwasy. Zabiegi z ich użyciem 
nie bez powodu cieszą się dużą popularnością. Złuszczanie skóry za pomocą kwasów, daje 
bowiem spektakularne rezultaty w krótkim czasie.

5 listopada DZIEŃ OTWARTY  
w Instytucie Urody Elf,  

ul. Daszyńskiego 1 (Galeria Centrum)
Odbędzie się pokaz zastosowania 

kwasów w pielęgnacji skór dojrzałych i 
problematycznych.

DARMOWE ZABIEGI  
dla zainteresowanych!

15% RABATU na produkty z kwasami!
Zapisy: tel. 668-990-679 

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

dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłuż-
nika do zapłaty i pisemnym oświadcze-
niem dłużnika o uznaniu długu lub zaak-
ceptowanym przez dłużnika żądaniem 
zapłaty, zwróconym przez bank i nie 
zapłaconym z powodu braku środków na 
rachunku bankowym. Należy pamiętać, 
że do pozwu w postępowaniu naka-
zowym należy dołączyć dokumenty, a 
nie tylko je powołać, najlepiej w orygi-
nale albo ich odpisów poświadczonych 
przez notariusza albo występujących w 
sprawie adwokata bądź radcę prawne-
go, gdyż w przeciwnym razie sprawa 
kierowania jest na drogę postępowania 
upominawczego. 
Nakaz zapłaty jest orzeczeniem 
uwzględniającym roszczenie powoda 
tylko w całości, gdyż Sąd nie może 
wydać nakazu zapłaty tylko co do 
części dochodzonych roszczeń, a w 
pozostałej części powództwo oddalić, 
bowiem oddalić powództwo można 
tylko po przeprowadzeniu rozprawy w 
postępowaniu zwykłym. Nakaz zapłaty 
wydany w postępowaniu nakazowym 
jest orzeczeniem sądowym, które nawet 
po wniesieniu ewentualnych zarzutów 
od nakazu zapłaty wcale nie zostaje 
uchylone. Co więcej, jest tytułem zabez-
pieczenia, tak więc na jego podstawie 
możliwe jest przeprowadzenie zabez-
pieczenia, a następnie wyegzekwowanie 
części roszczenia przez komornika jesz-
cze przed prawomocnym zakończeniem 
postępowania. 
Pozwany wraz z nakazem zapłaty otrzy-
muje odpis pozwu i dołączonych do 
niego dokumentów
W praktyce osoba pozwana o postępo-
waniu dowiaduje się najczęściej mając 
już wydane przeciw sobie orzeczenie, 

przed którym bronić 
się można jedynie 
wnosząc płatne i 
obwarowane wieloma rygorami for-
malnymi zarzuty, gdyż chcąc wnieść 
zarzuty od nakazu zapłaty, pozwany 
musi w ich treści podnieść wszystkie 
znane mu okoliczności faktyczne, zarzu-
ty i wnioski dowodowe przeciw żądaniu 
pozwu, pod rygorem ich pominięcia w 
dalszym postępowaniu, chyba że stro-
na uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich 
w zarzutach bez swojej winy lub że 
uwzględnienie spóźnionych twierdzeń 
i dowodów nie spowoduje zwłoki w 
rozpoznaniu sprawy albo że występują 
inne wyjątkowe okoliczności.
Zgodnie z art. 495 § 1 kpc, w razie 
prawidłowego wniesienia zarzutów 
przewodniczący wyznacza rozprawę i 
zarządza doręczenie ich powodowi. W 
toku postępowania nie można wystę-
pować z nowymi roszczeniami zamiast 
lub obok dotychczasowych. Jednakże w 
razie zmiany okoliczności powód może 
żądać zamiast pierwotnego przedmiotu 
sporu jego wartości lub innego przed-
miotu, a w sprawach o świadczenie 
powtarzające się może nadto rozsze-
rzyć żądanie pozwu o świadczenia za 
dalsze okresy. 
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd 
wydaje wyrok, w którym nakaz zapła-
ty w całości lub w części utrzymuje w 
mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu 
pozwu, bądź też postanowieniem uchy-
la nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub 
postępowanie umarza.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

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

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

Dnia 27 września 2014 roku, w Mu-
zeum Armii Krajowej w Krakowie, 
odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 75 rocznicę powstania Szarych 
Szeregów. Przedsięwzięcie było re-
alizowane w ramach obchodów 75 
- lecia powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego. 
Szare Szeregi to kryptonim kon-
spiracyjnej organizacji harcerzy 
okresu II wojny światowej działa-
jącej w granicach okupowanej II 
Rzeczpospolitej i będącej kontynu-
acja tradycji przedwojennego ZHP. 
Szare Szeregi skupiały członków 
w wieku 12 do 15 lat – „Zawisza-
cy”, 16 do 18 lat „Bojowe Szkoły 
i powyżej 18 lat - „Grupy Szturmo-
we”. Najmłodsi „Zawiszacy” peł-
nili służbę pomocniczą, „Bojowe 
Szkoły” uczestniczyły w „małym 
sabotaży i propagandzie, „Grupy 
Szturmowe” prowadziły akcje bo-
jowe. Program organizacji szarosze-
regowej został określony w skrócie 
„Dziś – Jutro – Pojutrze” i oznaczał 
konspiracje  - dziś, walkę powstań-
czą – jutro, pracę w wolnej Polsce 
– pojutrze. Szare Szeregi, jako tajna 
organizacja , zostały rozwiązane 
rozkazem Naczelnika z dnia 17 
stycznia 1945 roku.
W ramach uroczystości rocznico-
wych dnia 27 września 2014 roku, 
w Muzeum Armii Krajowej w Kra-
kowie, poczet sztandarowy oraz de-
legacja harcerek i harcerzy 5 Zabie-
rzowskiego Szczepu Harcerskiego 
„Kolumbowie” wzięły udział w uro-
czystym apelu oraz otwarciu wysta-
wy „Harcerze Szarych Szeregów 
w okupowanym Krakowie”. W trak-
cie apelu Stowarzyszenie Szarych 

Szeregów w Krakowie - zbiorowo 
oraz wielu harcerzy – kombatan-

tów zostało uhonorowanych odzna-
czeniami państwowymi. Wystawa 
dotycząca działalności Szarych 
Szeregów w Krakowie przypomina 
wszystkim, iż działały one również 
w Krakowie i oddaje hołd zabitym 
i pomordowanym harcerzom Kra-
kowa w okresie wojny. 

Po otwarciu wystawy odbyła się 
projekcja filmu „Szara Służba” 

– fabularyzowanego dokumentu 
ukazującego działalność Szarych 
Szeregów w Krakowie a następnie 
okolicznościowy kominek – spotka-
nie młodego pokolenia młodzieży 
i harcerzy z byłymi członkami Sza-
rych Szeregów.   

 v Paweł Miłobędzki

OBCHODY 75 ROCZNICY
POWSTANIA SZARYCH SZEREGÓW

 „...Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec

A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.. „

Juliusz Słowacki  fragm.  „Testament mój” 
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Boczniaki z patelni 
• kilka boczniaków 
• olej rzepakowy 
• 2 łyżki masła 
• sól 

Na patelni rozgrzać olej z masłem, na 
rozgrzanym tłuszczu położyć boczniaki 
i smażyć na złoty kolor. 
Całość zajmuje koło 10 minut maksymalnie, 
gdy grzyby będą przyzłocone, ściągamy 
grzyby z patelni i posypujemy solą. Pyszne!

Szanowni Państwo, za oknem pochmurno, deszczowo i mam ochotę na 
coś pysznego, niekoniecznie dietetycznego:) Przepis prosty i szybki w przy-
gotowaniu. Polecam!

BOCZNIAKI Z PATELNI 

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

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

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

F.H. "BUD-ROL"

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

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

Lessley Downer : Ostatnia konkubina
Japońska wersja „Przeminęło z wiatrem”. 
Przepiękna epicka opowieść o miłości, 
pełna przygód i zaskakujących zwrotów 
akcji. To nie tylko kronika kraju rozdartego 
bratobójczymi walkami, ale również histo-
ria zmagań z losem młodej kobiety próbu-
jącej odnaleźć własną tożsamość.

Maria Nurowska : Zabójca
To powieść o nieoczekiwanej, gwałtownej 
namiętności. Niewinność zderza się tu ze 
zbrodnią, a szczerość z kłamstwem i ma-
nipulacją. Maria Nurowska odsłania tajniki 
góralskiej duszyi pokazuje, że prawdziwa 
miłość odkupi nawet największy grzech. 

Sarah Dessen : Posłuchaj mnie...
Powieść dla młodzieży, poruszająca ważne 
sprawy molestowania i toksycznej przyjaźni, 
działająca jak ostrzeżenie i terapia. Jak nie bać 
się mówienia prawdy i zaufać najbliższym w 
obliczu problemów, które wydają się nie do roz-
wiązania? Dorastająca Annabel przeżywa bodaj 
najtrudniejsze chwile w swoim nastoletnim ży-
ciu. Nikomu nie zwierza się ze swych kłopotów, 
a rodzice, zajęci bardziej drugą córką, dotkniętą 
anoreksją, nie widzą, że z Annabel dzieje się coś 
bardzo złego... 

Maciej Orłoś : Tajemnicze przygody Meli
Maciej Orłoś napisał książeczkę dla swo-
jej córki Melanii. Te przemiłe opowiadania 
są z pozoru bardzo zwyczajne, opisują 
codzienność małej dziewczynki. Jednak 
wiele ciekawych zdarzeń burzy porządek 
ułożonego dnia za sprawą dziadka Meli. 
Dzieją się rzeczy tajemnicze i niewytłuma-
czalne... 

Nora Roberts : Anioł śmierci
Jest ekspertem w dziedzinie najnowszych 
technologii, szaleńcem o umyśle geniusza 
i sercu zabójcy. Poluje na swoje ofiary z 
ukrycia a potem prześladuje policję tajem-
niczymi łamigłówkami dotyczącymi zbrod-
ni, które zamierza popełnić; zagadkami, 
które udaje się rozwiązać dopiero wtedy, 
kiedy jest już za późno, by ocalić życie nie-
szczęśników. 

Chandra Hoffman : Dziecko do wzięcia
Trzymająca w napięciu opowieść o cie-
niach i blaskach, radościach i pułapkach 
adopcji. Młoda pracownica  ośrodka  ad-
opcyjnego zaczyna niebezpiecznie anga-
żować się w życie adopcyjnych i biolo-
gicznych rodziców. Jak daleko odważą się 
posunąć, by osiągnąć swój cel? 

Arturo Perez-Reverte :  
Mężczyzna, który tańczył tango

To jego najbardziej zmysłowa i szelmow-
ska powieść. Max jest tancerzem, ba-
widamkiem i oszustem. Mecha – żoną 
sławnego i bogatego kompozytora. Po 
raz pierwszy spotykają się na statku do 
Buenos Aires. Ukradkowe spojrzenia i na-
miętne tango rodzą między nimi pożąda-
nie, którego nie sposób opanować.

Małgorzata Strzałkowska :  
B jak barakuda

ABC... uczę się! jest nowoczesną kolekcją 
edukacyjną dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 
Kolejne książki wprowadzają w świat liter, słów 
i cyfr, prezentują sytuacje z życia codziennego. 
Świetna seria dla małych dzieci poznających 
litery i słowa. Wierszyki rymowane czyta się 
łatwo i przyjemnie. Dla 3-5 latków idealna każ-
da część. Starszym może się przydać do nauki 
samodzielnego czytania.

Jak zwykle pracownicy księ-
garni z wielkim entuzjazmem 
i zaangażowaniem przyjęli 
uczestniczki Dyskusyjnego 
Klubu Książki tworząc atmos-
ferę niczym z Cukierni pod 
Amorem z XIX w. za co ser-
decznie dziękuję. 
Dla niewtajemniczonych nad-
mienię, że z kart książek nie-
mal czuć zapach świeżo mielo-
nej kawy oraz innych słodkości, 
które można było kupić w ro-
dzinnej cukierni prowadzonej 
od wielu pokoleń. Całość cyklu 
„Cukierni pod Amorem”  to 
trzy części niezwykle wciąga-
jącej fabuły z historią w tle.
To losy niesamowitych kobiet, 
które żyją w dwóch różnych 
epokach w zupełnie odmien-
nych warunkach społecznych 
i ekonomicznych, które muszą 
przeciwstawić się różnym sy-
tuacjom. Książki Małgorzaty 

Adamczyk-Gutowskiej to nie 
tylko historia rodziny, ale rów-
nież intrygi, które mogą zapie-
rać dech w piersiach.
Całość cyklu osnuta jest wokół 
rodzinnej tajemnicy, która spra-
wia, że książki czyta się jednym 
tchem. Czytelniczki już zadekla-
rowały, że chętnie przeczytają 
inne pozycje książkowe tej pisar-
ki, a „Cukiernia pod Amorem” 
wywarła ogromne wrażenie na 
wszystkich uczestniczkach spo-
tkania . Zapewne na spotkaniu 
z pisarką pojawi się wiele pytań 
dotyczących jej powieści.
Kolejne spotkanie DKK obę-
dzie się w listopadzie. Termin 
zostanie ustalony i podany do 
publicznej wiadomości za po-
średnictwem strony interneto-
wej biblioteki.     

 v Tekst J. Patej
 v Foto: Katarzyna Put  

(księgarnia Matras)

„CUKIERNIA POD AMOREM” 
URZEKŁA CZYTELNICZKI DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Inauguracyjne powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki odbyło się w księgarni Matras zlokali-
zowanej w Modlniczce.

W tym wyjątkowym jubileuszu 
wzięło udział 29 par z terenu Gmi-
ny Jerzmanowice-Przeginia. Po raz 
pierwszy w wydarzeniu uczestni-
czyły pary małżeńskie obchodzące 
w 2014 roku diamentowe gody, co 
oznacza, że Jubilaci wspólnie spędzi-
li już 60 lat w związku małżeńskim. 
Na tę okoliczność pięciu parom wrę-
czono dyplomy okolicznościowe, 
kwiaty i upominki. Uroczyste spo-
tkanie z okazji jubileuszu 50 - lecia 
i 60 - lecia pożycia małżeńskiego od-
było się 15 października 2014 roku.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele parafialnym 
w Jerzmanowicach koncelebrowaną 
przez księży z poszczególnych pa-
rafii z terenu Gminy Jerzmanowice-
-Przeginia - ks. Kazimierza Szczę-
snego z Jerzmanowic, ks. Mariusza 

Górszczyka z Sąspowa i ks. Grzego-
rza Walczaka z Przegini w intencji 
Jubilatów i ich rodzin. Po Mszy Św. 
nastąpiła część oficjalna w restaura-
cji Chochołowy Dwór.
Serdeczne życzenia i gratulacje Ju-
bilatom złożyła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Iwona Piwowar-
czyk. Wójt Gminy Jerzmanowice-
-Przeginia Adam Piaśnik podkreślił, 
(...) że „Złote Gody” i „Diamentowe 
Gody” to jubileusz niezwykły, tak 
jak niezwykłymi jesteście ludźmi, 
którzy przeżyli razem ponad pół 
wieku. Niezwykłe są też medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
którymi Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Was odznaczył. Symbo-
licznie wyrażają one uznanie władz 
polskich dla wartości życia i rodziny 
oraz wdzięczność za ofiarny, co-

dzienny trud, 
odpowiedzial-
ność, zgod-
ność pożycia 
i poświęcenie. 
O j c z y z n a 
i rodzina są 
ze sobą nie-
rozerwalnie 
p o w i ą z a n e 
naturalnymi 
więzami. Państwo otrzymaliście 
największy prezent od życia - to, że 
dane Wam jest być razem już ponad 
50 lat, a przede wszystkim stanowić 
fundament Naszego narodu i dawać 
piękny przykład młodemu pokole-
niu (...). Do życzeń przyłączyli się 
również księża, życząc Jubilatom 
przede wszystkim zdrowia, którego 
nie powinno zabraknąć.

Po oficjalnej części uroczystości, 
organizatorzy spotkania zaprosili 
Jubilatów na obiad. Był toast, sym-
boliczna lampka szampana i pyszny 
tort. Uroczystość została zakończona 
wspólnym śpiewem. Przez cały czas 
trwania uroczystości Jubilatom umi-
lał czas Zespół „Sokoły”.     

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA
 „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” - Robert Poulet

- złote gody par małżeńskich – 50 wspólnie spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co najmniej tyle przeżyli 
wspólnie tegoroczni Jubilaci, którzy z rąk Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika otrzymali 
medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki.
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OFERUJEMY POMOC DLA:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
     (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
• osób o zwiększonej aktywności fizycznej - dietetyka sportowców
• dzieci i młodzieży
• kobiet w ciąży i młodych mam
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę 
     i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

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

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

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

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

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

Rodzice często mają wątpliwości, czy w domu podawać drugi obiad, czy raczej 
wczesną, porządną kolację. A co ze śniadaniem? Dziecko je w przedszkolu około 
dziewiątej, ale czy wobec tego może rano wyjść z domu „z pustym brzuszkiem”? 
Jeśli dziecko chodzi do przedszkola, posiłki tam zjadane powinny pokrywać 
około 75 proc. dziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. 
Tak będzie jednak pod warunkiem, że maluch zje wszystko, co dostanie na 
talerzu. Ale każda mama przedszkolaka wie, że bywa z tym bardzo różnie.

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

Śniadaniowy dylemat
Czy przed wyjściem dziecka 
do przedszkola podawać mu 
śniadanie? Wszystko zależy 
od tego, czy i co zjada potem. 
Zwykle w przedszkolu śnia-
danie zaczyna się około 9.00. 
Jeżeli więc chodzisz wcześnie 
do pracy i Twoja pociecha jest 
w grupie już o siódmej, lepiej 
przed wyjściem z domu daj jej 
coś do przekąszenia. Może to 
być np.  mała kanapka z ser-
kiem i kubek kakao albo płatki 
z mlekiem czy ulubiony jogur-
cik. Jeśli natomiast wpadacie 
do przedszkola tuż przed śnia-
daniem, lepiej w domu już nie 
dawać maluchowi nic do jedze-
nia, gdy zje porządne śniadanie 
w domu, na pewno niczego nie 
tknie w przedszkolu. Potem 
może też wcześniej niż koledzy 
poczuć się głodny, a na obiad 
trzeba będzie poczekać. Rano 
wystarczy więc dać dziecku coś 
do picia, np. herbatę z miodem 
lub kakao. To szczególnie waż-
ne będzie zimą, ponieważ ma-
luch nie powinien wychodzić 
na mróz z pustym brzuszkiem. 
A jeśli wiesz, że w przedszkolu 
Twój szkrab niczego rano nie 
tknie (bo np. pierwsza godzina 
w grupie dzieci jest dla niego 

bardzo stresująca), lepiej podać 
mu w domu śniadanie, np. płatki 
śniadaniowe lub kanapkę z ulu-
bionym serkiem lub wędliną. 
Zjedzenie pierwszego śniadania 
jest naprawdę bardzo ważne. 
o „zastrzyk energii” dla mózgu 
na cały dzień. Jeśli maluch nic 
nie zje do obiadu, może roz-
boleć go głowa, będzie miał 
kłopoty z koncentracją. Gdy 
zobaczysz, że stres już minął 
i dziecko chętnie je w przed-
szkolu, możesz zrezygnować ze 
śniadań w domu.

Obiad po obiedzie?
„Czy po powrocie z przedszko-
la dziecko powinno jeść razem 
z nami obiad? Mój synek nie 
za bardzo ma na to ochotę. Na-
mawiam go na zupę, ale może 
lepiej podać mu drożdżówkę, 
a potem porządną kolację?” 
Trudno tu ustalić jedną żelazną 
regułę. Najlepiej codziennie do-
wiadywać się, co dziecko zjadło 
na obiad w przedszkolu – stu-
diować jadłospis, ale też pytać 
wychowawczynię, co zostało na 
talerzu. Nie zawsze taką infor-
macje udaje się jednak zdobyć. 
Trzeba więc też (delikatnie, nie 
komentując: „Znowu nic nie 
zjadłeś” czy „Tobie nigdy nic 

nie smakuje”) zapytać dziecko, 
co było na obiad. – Jeśli ryba, 
której maluch nie znosi, a w do-
datku informuje on, że obiad 
był niedobry, lepiej potraktować 
dziecko tak, jakby rzeczywiście 
dziś go nie jadło. Nie propo-
nuj więc maluchowi lodów czy 
pączka, lecz postaw przed nim 
np. zupę lub pierożki . A jeśli 
nie będzie miał ochoty na je-
dzenie, podaj mu tylko owoce. 
Wtedy do kolacji na pewno 
zgłodnieje.
Myśląc o zdrowiu dzieci powin-
niśmy mieć na uwadze sposób 
ich żywienia. To od nas doro-
słych zależy, czy dieta naszych 
pociech będzie bogata w pro-
dukty zawierające niezbędne do 
ich rozwoju wartości odżywcze. 
Pamiętajmy jednak, że najmłod-
si też ludzie, dlatego ich dania 
mają być nie tylko zdrowe, ale 
i apetyczne!

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

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

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

tel. 733-030-663

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

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

Podczas każdej z wizyt dodatkowo przeprowadzamy analizę składu ciała.

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

TRUE  PERFECTION - ELIKSIR DLA IDEALNEJ SKÓRY

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Jeżeli żyjesz w ciągłym biegu, a Twoja skóra wygląda na 
zmęczoną i pozbawioną blasku. Skóra traci blask i witalność          
z powodu stresu, braku snu, niezbilansowanej diety i zanie-
czyszczenia środowiska. Wszystkie te czynniki powodują 
gromadzenie się zanieczyszczeń na poziomie komórkowym, 
przez co skóra wygląda na zmęczoną, ma nierówną strukturę        
i niejednolity koloryt, brakuje jej świeżości i blasku.

Naukowcy ORIFLAME odkryli niezwykle silne działanie 
ekstraktu z perskiego drzewa jedwabnego. Neutralizuje on 
zanieczyszczenia na poziomie komórkowym, przez co rozświe-
tla skórę i nadaje jej jedwabistą gładkość oraz wyrównuje 
koloryt. 

Wykorzystując moc tego składnika powstała seria TRUE 
PERFECTION - idealna dla młodych, aktywnych kobiet, które 
pragną mieć idealna skórę. 

W skład serii wchodzi: krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy i serum.
Zapraszamy wszystkie Panie do naszych BIUR, gdzie mogą przetestować nową serię!!!
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SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)

604 919 706
535-192-850 535-192-850 

www.interkuk.com.pl                            interkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

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

Drewno opałowe od 110 zł/mbDrewno opałowe od 110 zł/mb

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

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

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
---
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

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

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

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

cegła klinkierowa, w oknach 
piękne okiennice, na 

dachu pasująca do całości 
dachówka. Dom ma 3 

pokoje, z czego jeden jest do 
wykończenia.  

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom, 100 m kw. 
plus garaż, w Tenczynku. 

Nowa dachówka, 
ogrzewanie gazowe oraz 
kominkowe. Malownicza 
i cichej okolica. 7a działka 

z pięknym ogrodem. Całość 
tworzy wyjątkowy klimat. 

Cena: 350 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  
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  
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.  
Nowa super cena: 53 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.  

Nowa super cena: 
44 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.

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.

tel. 796-351-499

Biuro Obrotu Nieruchomościami

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czer-

nej. Dom jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja 
elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips. Z tarasu można podzi-
wiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.  
Nowa cena: 195 tys. PLN!

2. 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.

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

4. 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 oko-
licy w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.  
Cena 635 tys. PLN.

5. 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.

6. 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
7. Do wynajęcia dom dla 10 pracowników w Kryspinowie (3 km od Balic, 1 km od Liszek). 5 pokoi, 2 

łazienki, wyposażone - włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15 osób, ale przy 
wyższej cenie najmu. Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe. Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.

8. Do wynajęcia pokój w domu wolnostojącym w Rudawie k/Krzeszowic. Pokój ok. 20 m kw. w cenie 
550 PLN miesięcznie z ogrzewaniem i mediami za miesiąc. Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz 
łazienka. Na dole domu pralnia. Miejsca parkingowe oraz altana z grillem do dyspozycji. Wolne od zaraz.

9. 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 1800 PLN/m-c 
plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe. 

10. 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.

11. 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.

12. 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 700 PLN. Cena: 700 PLN/m-c.

13. Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka, 
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

14. Do wynajęcia dom w Woli Filipowskiej, ok. 90 m kw. - ok. 2 km od Krzeszowic. Dom składa się z 4 
pokoi, z tym że w jednym mieszka właścicielka (bardzo sympatyczna, wesoła starsza Pani, która nieraz 
wyjeżdża za granicę), wspólna łazienka, osobno WC, kuchnia. Jest również przyziemie, z którego również 
można korzystać, z łazienką, garaż w budynku oraz 15 a ogrodzona działka z bogatą roślinnością. 
Spokojna i cicha okolica. Cena: 600 PLN/m-c obejmuje ogrzewanie węglowe, reszta mediów - płatne 
dodatkowo. Wolne od zaraz.

15. Do wynajęcia dla pracowników lub prywatnie dom wolnostojący ok. 90 m kw., z miejscami parkingowymi 
i dużą działką. Dom zlokalizowany jest w Zabierzowie, położony przy asfaltowej drodze w bliskości 
dworca PKP. Na dole domu tzw. przyziemie) znajdują się 2 pomieszczenia, na górze - część mieszkalna: 
hol, bardzo duży salon z kominkiem, drugi pokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z wanną. W 
łazience znajduje się dwufunkcyjny piec gazowy. Dom czysty i suchy. Ładnie zagospodarowany ogród, 
teren ogrodzony, miłe sąsiedztwo. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia.

16. Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 90 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki. 3 pokoje 
(jeden do odświeżenia), łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie gazowe. Łazienka i kuchnia umeblowane, 
pokoje częściowo urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 800 PLN. Cena: 800 PLN/m-c.

17. Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., 8 km od Krzeszowic i Olkusza: 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia z aneksem, osobne wejście. Standard - lata sześćdziesiąte, z wyposażeniem. Do 
dyspozycji miejsce parkingowe, działka z altaną i grillem. Cena: 750 PLN/m-c włącznie z ogrzewaniem, 
plus pozostałe media, bez kaucji. Wolne od zaraz.

DZIAŁKI
18. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy drodze po-

wiatowej 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

. LOKALE DO WYNAJĘCIA
50. 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.
51. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka, ok. 8 

km od Olkusza i Krzeszowic. Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo 
położone kafle, wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość 
pomieszczenia w środku - 3 m. Cena: 1000 PLN/m-c.

. HALE I OBIEKTY
52. 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.

Działka przemysłowa 25-30 a  
(przeznaczenie działki: przemysłowa w MPZP) pod Krakowem.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prosimy o zgłaszanie domów, mieszkań, pokoi przeznaczonych pod wynajem. Poszu-

kujemy lokum pod konkretnych klientów, gwarantujemy szybki wynajem. 

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE ZABIERZÓW

WYSTAWA PROF. DŹWIGAJA
Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę prof. Czesława Dźwigaja HOMAGE TO REQUIEM ROMANA 
MACIEJEWSKIEGO oraz towarzyszące jej imprezy kulturalne: 
• 24 października 2014, godz.19.00  

NAD  PARTYTURĄ spotkanie z maestro Kazimierzem Kordem
• 14 listopada 2014, godz. 19.00 

finisaż ekspozycji, film PARS PRO TOTO, spotkanie z prof. Czesławem Dźwigajem 
wprowadzenie – Krzysztof Ślusarczyk

Wystawa czynna 3.10.2014 – 14.11.2014. Bilety wstępu na wystawę: dzieci i młodzież – 2 zł, dorośli – 4 zł.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00.

WYSTAWA FOTOGRAFII „PTASIE IMPRESJE”
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii „PTASIE IMPRESJE” autorstwa Prze-
mysława „Orła” Krawińskiego. Wystawę oglądać można od 18 października do 26 
listopada 2014 r. w Czytelni MGBP w Krzeszowicach.
Przemysław „Orzeł” Krawiński pochodzi z Nowego Sącza, od ponad 5 lat mieszka w 
Oulu, na północy Finlandii, 160 km od koła podbiegunowego. Jest absolwentem Szkoły 
Artystycznej w Limince (Limingan Taidekoulu) w Finlandii. To również miłośnik mocnych 
muzycznych brzmień oraz przyrody. Od wielu lat pracuje jako wolontariusz, opiekując 
się chorymi i rannymi ptakami. Specjalizuje się głównie w fotografii ptaków i makro. 
Fotografia jest dla niego środkiem do wyrażania siebie i przedstawiania w interesujący 
sposób otaczającego świata. Stara się ukazywać ludziom świat w sposób, w jaki 
normalnie nie mogą go zobaczyć. Wystawa „Ptasie impresje” to próba pokazania piękna 
ptaków w różnych aspektach, nie tylko tych widzianych przez nas na „pierwszy rzut 
oka”, ale zobaczenia również tego, czego w biegu życia nie jesteśmy w stanie dostrzec.

KONKURS PLASTYCZNY „KONIE, KUCE…I PEGAZY”
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
„KONIE, KUCE…i PEGAZY”. Cele konkursu:
• uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
• uwrażliwianie na stworzenia żyjące wokół nas i ich 

znaczenie w sztuce
• rozwijanie inwencji twórczej
• szukanie odpowiednich środków wyrazu

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik 
plastycznych

• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycz-

nie z terenu gminy Zabierzów
 Termin nadsyłania prac upływa dnia 21 listopada 2014 r.

Szczegóły na: www.zabierzow.org.pl oraz pod numerem telefonu Samorządowego Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów: 12 285 11 79.

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„„SŁUŻBY SPECJALNE”

• 23.10 seanse o godz. 17.00, 19.30 •
reż.: Patryk Vega; czas: 115 min.; gat.: sensacyjny; prod. Polska; 15 lat

Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„Furia” PREMIERA
• 24.10 seanse o godz. 17.00, 20.00 • 25.10 kino nieczynne • 26.10 seans o godz. 20.00 •

• 27.10-30.10 seanse o godz. 17.00, 20.00 • 1.11 kino nieczynne • 2.11 seans o godz. 17.00 •
• 3.11-6.11 seans o godz. 20.00 •

reż.: David Ayer; czas: 136 min.; gat.: dramat/wojenny; prod. USA, 12 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„Rogi” PREMIERA  
• 31.10 seans o godz. 17.00 • 1.11 kino nieczynne • 2.11 seans o godz. 20.00 • 3.11-6.11 seans o godz. 17.30 •

reż.: Alexandre Aja; czas: 123 min.; gat.: horror; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.; Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

SPEKTAKL „OLD LOVE”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie na spektakl 
„Old Love”, który odbędzie się 10 listopada 2014 o godz. 18.00. Bilety w cenie: 70 zł 
(parter) oraz 55 zł. (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR. tel.: 32 6233086 wew. 
53 lub na www.kupbilecik.pl

KONCERT SZTYWNEGO PALA AZJI
13 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy do sali teatralnej MOKSiR na koncert Sztywnego 
Pala Azji, który zagra piosenki z kultowej płyty z 1987 roku pod tytułem „Europa i Azja”.  
Wystąpią: Jarek Kisiński, Zbyszek Ciaputa, Leszek Nowak i Paweł Nazimek, czyli pierwszy 
skład zespołu. Po raz ostatni Szpal w takim składzie grał 25 lat temu! Bilety na koncert 
do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53). Cena do 10 grudnia 2014 
r. - 30 zł. Po 10 grudnia 2014 r. - 40 zł. 

WYSTAWA ANNY PAZDALSKIEJ
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na 
wystawę Anny Pazdalskiej. Galeria „Na Styku”, ul. Broniewskiego 4.

PRZEDSTAWIENIE TEATRU BAGATELA 
„ŁAWECZKA”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza serdecznie 5 
grudnia o godz. 18.00 -( sala teatralna MOKSiR.) na kolejne już kapitalne 
przedstawienie Teatru Bagatela. Tym razem będzie to „Ławeczka”  Bilety: 
50 zł parter, 35 balkon do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew.53)

FILMOWA NOC GROZY
Jak co roku i tym razem zapraszamy na filmową noc grozy. Miłośnicy horroru 31 października będą mogli obejrzeć 
w kinie Sztuka dwa dzieła: „Zbaw nas ode złego” oraz prawdziwy klasyk „Egzorcystę”. Cena biletu (na 2 filmy): 20 
zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu  projekcji, czyli 31.10.2014). Dodatkowo tego dnia można zobaczyć premierowo 
horror „Rogi”.

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM  – DUBB.PL  

• 24.10 – 16:00 • 25.10 – 15:00 • 28.10 – 18:00 • 29.10, 30.10 – 17:00 •
czas trwania: 1 godz., 25 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: animowany, Australia/Niemcy

BOGOWIE  
• 24.10 – 18:00, 20:15 • 25.10, 26.10  – 17:00, 19:30 • 28.10 – 20:00 •

• 29.10, 30.10 – 19:30 • 31.10 – 16:00 • 02.11 – 15:00, 17:15 • 04.11, 05.11, 06.11 – 17:00 •
czas trwania: 2 godz.,1 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gat.: biograficzny, Polska

ANNABELLE  – NAPISY PL
• 31.10 – 18:30 • 02.11, 04.11, 05.11, 06.11  – 19:30 •

czas trwania: 1 godz., 38 min. (bilety 12 zł); gatunek: horror, USA
 BABADOOK  – NAPISY PL

• 31.10  – 20:30 •
czas trwania: 1 godz., 35 min. (bilety 10 zł); gatunek: horror, Australia

GWIAZD NASZYCH WINA  – NAPISY PL
• 23.10  – 17:00 •

czas trwania: 2 godz., 5 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: romans/dramat, USA
SŁUŻBY SPECJALNE  

• 23.10  – 19:30 •
czas trwania: 1 godz., 55 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: sensacyjny/thriller, Polska

RUSZA VIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO  
KONKURSU ARTYSTYCZNEGO SIXART.

 Jeżeli śpiewasz, grasz, malujesz, szkicujesz, piszesz wiersze, fotografujesz czy tańczysz - zgłoś się do nas. 
Podziel się z nami swoimi pasjami, weź udział w przeglądach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez 
ludzi ze świata sztuki. SIXART to trzy dni spotkań z ciekawymi ludźmi i różnymi dziedzinami kultury. To inspiracja 
do działania i kreatywności. Dołącz do nas!
Poprzednie edycje zgromadziły około 900 uczestników, za nami dziesiątki godzin spotkań i warsztatów, nagrań i 
dyskusji. Laureaci poprzednich edycji mają za sobą udziały w muzycznych programach telewizyjnych, pierwsze 
demo, autorskie wystawy fotograficzne i plastyczne, niektórzy swoje edukacyjne i zawodowe życie związali z 
prezentowanymi kategoriami konkursowymi. SIXART to trening, możliwości, zabawa, wrażliwość i szacunek 
dla Ciebie i Twojej pracy. 

Regulamin na: http://www.zstu.edu.pl/?q=node/270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wystawę  można  oglądać  
 18 października - 26 listopada 2014r.  

w  czytelni  MGBP Krzeszowice 
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym 
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa 
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, 
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, 
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania 
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli 
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

 
w Jerzmanowicach

w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.
Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499 

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK

o pow. 440 m kw.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

Ubezpieczenie chroni 
przed  finansowymi skut-
kami zdarzeń losowych 
m.in: ogień, piorun, po-
wódź, śnieg i lód, grad, 
huragan czy też upadek 
drzew i masztów. Od-
szkodowanie obejmuje 
również kradzież nagrob-
ka lub jego elementów, 
pod warunkiem że rzeź-
by, płyty, wazony, tabli-

ce są przymocowane na 
stałe. Istotne jest to, że 
odszkodowanie zostanie 
nam również wypłacone 
w razie wandalizmu, czy-
li umyślnego zniszczenia 
bądź uszkodzenia  na-
grobka lub jego elemen-
tów przez osoby trzecie.
Szczególnie w tych dniach 
warto pomyśleć o ubez-
pieczeniu, które staje się 

coraz bardziej popularne 
i jest wyrazem dużej tro-
ski o rodzinne groby.

 v Ubezpieczenia  
Katarzyna Kubin

Krzeszowice,  
ul. H. Sienkiewicza 2 

tel. 501-807-311

Ubezpieczenie chroni przed  fio-
goda dopisała, drużyny potreno-
wały ze swoimi nauczycielami 
wychowania fizycznego i do-
brze przygotowani wzięli udział 
w zawodach. Wystąpiło 5 szkół 
podstawowych.
Gospodarze okazali się niezwy-
ciężeni, drugie miejsce wywal-
czyli uczniowie z Bębła. Miej-
sce trzecie na podium zajęła 
szkoła podstawowa z Wielkiej 

Wsi. Czwarte miejsce należało 
do zawodników z Białego Ko-
ścioła, na piątym miejscu, po 
trudnej walce zajęły Będkowice, 
których waleczność pochwaliła 
pani Dyrektor SP w Modlnicy.
Poziom zawodów był bardzo 
wyrównany. Na zakończenie zo-
stały rozdane puchary i nagrody.

 v www.wielka-wies.pl

UBEZPIECZENIE NAGROBKÓW

MINI MUNDIAL - MODLNICA 2014

Święto zmarłych to szczególny czas zadumy i refleksji. Jest to też czas oporządzania, a także  
odnawiania bądź wymiany nagrobków lub ich elementów takich jak: płyty, tablice napisowe, rzeźby 
czy też elementy ozdobne. W związku z tym, iż wartość pomników sięga nawet kilkunastu tysięcy 
złotych, może warto pomyśleć o ich ubezpieczeniu?

Dzień 7 października 2014 roku okazał się świetnym 
dniem na przeprowadzenie corocznego Międzyszkolnego 
Turnieju w piłkę nożną zwanego „Mini Mundial”.

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Fundacja Dar Serca poszukuje dobrego domu dla młodziutkiego psiaka, który 
otrzymał imię Cynamon, ze względu na swoje piękne rudo-brązowe umaszczenie.
Cynamon ma ok. 1,5 roku. Jest dużym, aczkolwiek szczupłym psiakiem.
Cynamon ma bardzo silny instynkt stróżowania. Bardzo wczuwa się w swoją rolę 
i stara bronić osoby, którą uważa za opiekuna.
Jak każdy młody psiak lubi się bawić, biegać i zwracać na siebie uwagę człowieka.
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 wkroczyć do akcji.
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: 534 884 174.

Fundacja Dar Serca poszukuje domu dla około 4-letniego pieska o imieniu 
Bingo. Bingo jest łagodny w stosunku do ludzi, cierpliwy również do dzieci, 
może zamieszkać w domu gdzie są koty - nie goni ich. Jest bardzo grzeczny, 
może zostawać sam w domu, niczego nie niszczy, nie piszczy, nie szczeka 
bez powodu. Jest spokojny przy zabiegach typu kąpiel czy czesanie. Ładnie 
chodzi na smyczy.
Bingo jest zaszczepiony i wykastrowany. Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

BINGO
CYNAMON

5 listopada, o godz. 17.00
zapraszamy do

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krzeszowicachna spotkanie 

z Wojciechem Jagielskim 
 - dziennikarzem, publicystą,  
korespondentem wojennym.
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Nawojowa  Góra
Ul. Gwoździec 10
(200 m od pomnika Piłsudskiego)

tel: 12 - 362 43 29 
kom: 730 748 856

zapraszamy: pon-pt 10-18, sob 10-14

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

kandydatka do Rady Powiatu


