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informacja w zakładzie

OPTYK OKULISTA

Przy zakupie dwóch par okularów, 
druga para szkieł z antyrefleksem 
50% taniej w zakresie magazynowym.

BADANIE WZROKU GRATIS

Promocja
Świąteczna!

Siedziba: Kraków ul. Św. Marka 27/1, Modlniczka ul. Słowiańska 85 G,
tel. (12) 433 10 07, tel. kom. 508 238 910 

USŁUGI PRAWNE Kancelaria Radcy Prawnego 

MERITUM Magdalena Chaszczyńska
Obsługa firm, windykacja należności, porady dla osób 
fizycznych, nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne.§

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

MAŁY WIELKI PREZENT

czytaj str. 2

Święta tuż, tuż – witryny sklepów, galerie handlowe 
i reklamy nie dają nam o tym zapomnieć.  Już 
niedługo poczujemy piękny zapach przypraw i ciast, 
będziemy wybierać prezenty dla naszych najbliż-
szych, a i sami zapewne zostaniemy obdarowani. 
To cudowny okres spotkań, odpoczynku, radości. 
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
   - korony
   - mosty
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

Są jednak osoby, które nie będą 
mogły doświadczyć tej atmos-
fery. Dla wielu ubogich rodzin 
radosne święta to piękne, ale nie-
stety odległe marzenia. Do nich 
Święty Mikołaj nie przyjdzie, 
ciasta i pysznych potraw nie bę-
dzie, odpoczynku raczej też nie 
– trzeba przecież  pracować kie-
dy się da, aby zapewnić rodzinie 
w miarę przyzwoite warunki.  
Być może myślisz sobie: no cóż, 
jest jak jest, nie zmienię całe-
go świata. I pewnie masz rację, 
całego świata z pewnością nie. 
Możesz jednak sprawić, że jed-
na, konkretna rodzina doświad-
czy cudu i nie mowa tutaj tylko 
o tym, że będzie mogła w końcu 
poczuć „magię Świąt”. Mówimy 
tutaj o zmianie całej przyszłości 
tych osób na lepszą. A to wszyst-
ko za sprawą  XIV już edycji pro-
jektu Szlachetna Paczka.
Szlachetna Paczka  niesie za sobą 
ideę bezpośredniej pomocy po-
trzebującym rodzinom, którym 
darczyńcy przygotowują paczki. 
Adresy rodzin pozyskiwane są 
przez wolontariuszy. Jest to kon-
kretna odpowiedź, na konkretne 
potrzeby.
 W bazie rodzin, która została 
otwarta 22 listopada jest jeszcze 
wiele rodzin, które czekają na 
Twoją pomoc. Nie czekaj! Już 
teraz zbierz grupę znajomych, 
rodzinę, kolegów z pracy i przy-
gotujcie Paczkę! Być może spra-
wisz, że czyjeś życie zmieni się 
na lepsze – potrzebująca rodzina 
dostrzeże, że nie jest sama, że są 
ludzie, którym na nich zależy, 
kto dostrzega w nich wartość 
i potencjał.

Finał projektu już odbędzie się 
w całej Polsce w dniach 13-14 
grudnia, nie ma więc na co cze-
kać!
Odwiedź stronę www.szlachet-
napaczka.pl i wybierz rodzinę 
już teraz!

Kontakt do Liderów  
poszczególnych Rejonów:
• Liszki -  

Anna Sowińska,  
tel. 516 930 118;

• Zabierzów -  
Wojciech Latawiec, 
tel. 889 786 988;

• Krzeszowice - 
Bogumiła Korbiel-Bok,  
tel.: 505 052 884;

• Przeginia -  
Katarzyna Chajdula,  
tel.: 506 950 495.

 v Sylwester Nawała 
Asystent ds. promocji 

Szlachetna Paczka Krzeszowice

MAŁY WIELKI PREZENT
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Tenczynka,
składam serdeczne podziękowania za każdy oddany na 

mnie głos w wyborach samorządowych 16.11.2014.
Gwarantuję, że nie będzie to głos stracony, a w Radzie 

Miejskiej będę godnie reprezentować nie tylko Tenczy-
nek, ale całą Gminę Krzeszowice.

Jednocześnie mam nadzieję na dalszą ścisłą współpracę 
z mieszkańcami naszej gminy.

Z wyrazami szacunku 
Monika Dudek

Nie każdy pamięta, że to właśnie 
dzięki tym paniom, które w 2010 
roku napisały wniosek  do kon-
kursu grantowego ,, Wspieramy 
Sąsiadów” zorganizowanego przez  
Kraków Airport,  stary i zniszczony 
plac zabaw, zamienił się w funkcjo-
nalne, nowoczesne a przede wszyst-
kim bezpieczne miejsce gdzie dzie-
ci wprost uwielbiają spędzać czas. 
Miejsce to jest dostępne dla dzieci 
nie tylko w godzinach funkcjono-
wania szkoły, popołudniami, w fe-
rie i wakacje mają do niego dostęp 
wszyscy mieszkańcy Kaszowa. 
A uczniowie naszej szkoły dbają 
o estetykę miejsca w którym się 
znajduje nie śmiecąc, nie niszcząc 
znajdujących się na nim obiektów 
oraz  sadząc kolorowe i pachnące 
kwiaty w jego pobliżu. 
W tym roku po raz drugi także dzię-
ki wsparciu finansowemu Kraków 

Airport 1 września nasze dzieci 
z oddziału przedszkolnego, czekała 
wspaniała niespodzianka, pachnąca 
świeżością sala. Dotychczasowa  zo-
stała wymalowana na ciepły kremo-
wy kolor, starą zniszczoną podłogę 
zastąpiły piękne panele, zakupione 
zostały nowe stoliki i krzesełka do-
stosowane do wzrostu dzieci. Naj-
większą niespodzianką dla naszych  
milusińskich była  jednak tablica in-
teraktywna dzięki której codzienne 
zajęcia stały się wspaniałą przygo-
dą. Na bok odeszły plansze demon-
stracyjne, atlasy i albumy. Nowa 
tablica interaktywna z dostępem 
do internetu już od trzech miesięcy 
jest wspaniałym oknem na świat dla 
naszych najmłodszych podopiecz-
nych, których oczywiście nie trze-
ba namawiać do korzystania z jej 
możliwości. Na początku listopada 
w nowej sali miała miejsce ważna 

uroczystość Ślubowania na Zerów-
kowicza, wszystkie dzieci pięknie 
ubrane i bardzo przejęte tańczyły, 
śpiewały i wierszyki recytowały. Jak 
głosi znane powiedzenie: do trzech 
razy sztuka, dlatego i w tym roku 
spróbujemy swoich sił i  napisze-
my projekt tym bardziej, że  głowy 
mamy pełne ciekawych pomysłów.    

 v Magdalena Piotrowska,
nauczycielka zerówki

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Razem można więcej, o słuszności tych słów nasza szkoła przekonała się już dwukrotnie. Kreatywność i pomy-
słowość w pozyskiwaniu nowych środków naszych pań z oddziałów przedszkolnych nie zna granic. Rok rocznie 
panie Renata Mądry i Magdalena Piotrowska piszą projekty a wszystko dla swoich najmłodszych podopiecznych.

KSIĄŻKI TO SKARB 
i skarbem tym chciałaby się z Państwem podzielić Biblioteka Zespołu Szkół  

w Tenczynku, która pragnie w poniedziałek, 8 grudnia 2014,  
roku zaprosić na

IX KIERMASZ „KSIĄŻKI ZA GROSZE”   
od godziny 8.00 do 19.00 będą mogli państwo w bibliotece szkolnej znaleźć coś 

dla siebie, krewnych i znajomych, bowiem mamy duży wybór książek używanych, 
a także pozycji nowych w cenach bardzo atrakcyjnych. Można zyskać wiele i wiele 
dać, bowiem każda wydana u nas złotówka przeznaczana jest na zakup nowych 

książek do szkolnej biblioteki.

Najbardziej kibicujemy osobom, 
które mimo że nie działały dotych-
czas na arenie politycznej, cały 
swój czas i serce poświęcały pra-
cy na rzecz lokalnej społeczności, 
a decyzje o „starcie” w wyborach 
były podyktowane szczerą chęcią 
dalszej pracy na rzecz środowiska. 
Takie osoby na szczęście jeszcze 
istnieją :) i te wybory pokazały, że 
właśnie one są najbardziej cenione 
przez wyborców i cieszą się ich 
największym zaufaniem.
Dużym zaufaniem wyborów cie-
szą się niewątpliwie wójtowie 
gmin, którzy kolejny raz wybrani 

zostali na to stanowisko. Są nimi: 
Pan Adam Piaśnik - wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, Pan Ta-
deusz Wójtowicz – wójt Gminy 
Wielka Wieś oraz Pani Elżbieta 
Burtan – wójt Gminy Zabierzów. 
Dwa ostatnie nazwiska to zwy-
cięzcy już I tury wyborów.
Wyborcy zadecydowali natomiast, 
że chcą zmiany burmistrza Gminy 
Krzeszowice oraz wójta Gminy 
Liszki. 
Nowym burmistrzem Gminy 
Krzeszowice został Pan Wacław 
Gregorczyk, a Gminy Liszki – 
Pan Paweł Miś. Obydwaj panowie 

zwyciężyli w II turze wyborów, 
pokonując w niej dotychczaso-
wych włodarzy tych gmin. 
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i życzymy im samych sukce-
sów we współpracy z mieszkańca-
mi oraz podejmowania wyłącznie 
słusznych wyborów i decyzji.     

 v Redakcja

P.S. W kolejnym wydaniu „Gwar-
ka” przedstawimy składy rad 
gmin, powiatu krakowskiego oraz 
Sejmiku Małopolskiego.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 JUŻ ZA NAMI
Za nami wybory samorządowe. Dla jednych wybory te stanowiły zakończenie 
mniejszej lub większej kariery w lokalnej polityce, dla innych stanowią dopiero jej 
początek... Jeszcze inni przy stałym, niesłabnącym zaufaniu swoich wyborców 
będą wciąż pełnili powierzone im funkcje.
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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

W praktyce spotykane są 
przypadki, kiedy sąd w sposób 
nieprawidłowy doręcza stro-
nie pozwanej nakaz zapłaty, 
czy zawiadomienie o terminie 
rozprawy, co w konsekwencji 
prowadzi do uniemożliwie-
nia jej obrony swoich praw na 
danym etapie postępowania. 
Dzieje się tak zawłaszcza, gdy 
orzeczenie doręczane jest na 
nieaktualny adres zamieszania 
pozwanego. Pozwany nie ma 
wiedzy o toczącym się prze-
ciwko niemu postępowaniu, 
a tym samym o jego zakoń-
czeniu dowiaduje się z chwilą 
wszczęcia egzekucji.
Wierzyciel by móc egzekwo-
wać zapadłe orzeczenie musi 
wpierw uzyskać postanowie-
nie sądu, w którym to sąd 
stwierdza, że orzeczenie jest 
prawomocne (klauzula wy-
konalności). Zakres kognicji 
sądu w postępowaniu sprowa-
dza się do badania, czy doku-
ment zaopatrywany w klauzu-
lę wykonalności odpowiada 
warunkom formalnym tytułu 
egzekucyjnego, o których 
mowa w przepisie art. 777 
KPC. Istotnym wymogiem jest 
prawomocność rozstrzygnię-
cia poprzedzona prawidło-

wym doręczeniem wydanego 
w sprawie nakazu zapłaty lub 
wyroku pozwanemu, tak by 
ten mógł wnieść sprzeciw, za-
rzuty od nakazu zapłaty lub 
apelację od zapadłego wyroku. 
Jeżeli sąd nadał zapadłemu 
orzeczeniu klauzulę wykonal-
ności błędnie przyjmując, że 
doręczenia pozwanemu były 
dokonywane skutecznie, dłuż-
nik może, co do zasady, w dro-
dze zażalenia postanowienie 
to zaskarżyć. Termin na wnie-
sienie zażalenia biegnie od 
daty doręczenia zawiadomie-
nia o wszczęciu egzekucji. 
Wskazany środek zaskarżenia 
stosownie do treści przepisu 
art. 394 KPC winien spełniać 
wymogi pisma procesowego 
jak również wymogi kon-
strukcyjne składanego środka, 
co w niniejszym przypadku 
będzie wiązało się ze wska-
zaniem kwestionowanego po-
stanowienia, zamieszczeniem 
wniosku o jego uchylenie, jak 
też zwięzłe przedstawienie 
uzasadnienia. W opisanym po-
wyżej stanie faktycznym nale-
ży zarzucić nadanie klauzuli 
wykonalności rozstrzygnięciu, 
które nie stanowi tytułu egze-
kucyjnego w rozumieniu prze-

pisu art. 777 §1 pkt.1) KPC, 
wykazując, że zapadłe w za-
kończonym już procesie orze-
czenie nie zostało skutecznie 
doręczone. 
Zażalenie wnosi się do Sądu, 
który stwierdził prawomoc-
ność orzeczenia, natomiast 
właściwym do jego rozpozna-
nia jest sąd wyższej instancji, 
toteż w przypadku procedo-
wania przez sąd rejonowy bę-
dzie to sąd okręgowy. Złoże-
nie środka zaskarżenia wiąże 
się z koniecznością uiszczenia 
opłaty sądowej w wysoko-
ści 30zł (art. 19 ust. 3 w zw. 
z art. 20 ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywil-
nych). Niemniej jednak w tre-
ści zażalenia należy zamieścić 
wniosek o zwrot kosztów po-
stępowania zażaleniowego, co 
w konsekwencji spowoduje 
przerzucenie na drugą stronę 
ciężaru poniesienia całości 
kosztów sądowych.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 

GDY O ZAPADNIĘCIU WYROKU SĄDOWEGO W SWOJEJ 
SPRAWIE DOWIADUJESZ SIĘ OD KOMORNIKA

Niejednokrotnie zdarza się, iż o zapadłym rozstrzygnięciu dłużnik dowiaduje 
się dopiero wraz z otrzymaniem od komornika zawiadomienia o wszczęciu 
egzekucji. Wówczas, dłużnik jeżeli został na skutek nieprawidłowości pro-
cesowych pozbawiony możliwości udziału w sprawie może na podstawie 
przepisu art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej zwany KPC) 
wnieść o uchylenie klauzuli wykonalności wydanego orzeczenia. 

Zgodnie z art. 601 k.p.c., kuratora 
ustanawia sąd opiekuńczy ostatnie-
go miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby nieobecnej na wniosek osoby, 
która ma w tym interes prawny i któ-
ra wykaże, że istnieje potrzeba ochro-
ny praw osoby nieobecnej. 
Okolicznością upoważniającą do 
ustanowienia kuratora dla osoby nie-
obecnej jest to, aby miejsce jej pobytu 
nie było znane. Wnioskodawca fakt 
ten musi uprawdopodobnić, ponie-
waż samo niepodejmowanie kore-
spondencji przez osobę nieobecną nie 
pozwala jeszcze sądowi ustanowić 
kuratora. Uprawdopodobnienie tego, 
że miejsce pobytu osoby nieobecnej 
nie jest znane, następuje najczęściej 
w oparciu o dokumenty świadczące 
o nieprzebywaniu osoby, której ma 
być doręczona korespondencja sądo-
wa, pod ostatnim znanym adresem. 
Przedstawić należy wówczas pisma 
kierowane do przeciwnika zwrócone 
przez pocztę z powodu wyprowadzki 
adresata, informacje z centralnego 
biura adresowego lub z właściwego 
wydziału ewidencji ludności. Nie 
można uznawać za uprawdopodob-
nienie samego twierdzenia strony, że 
nie zna aktualnego miejsca zamiesz-
kania (pobytu) strony przeciwnej.
Sąd Najwyższy w wyroku z 30 
czerwca 1997 r. sygn. akt II CKU 
71/97 wyraził pogląd, iż wobec prak-
tycznie nieograniczonej możliwości 
korzystania z wyjazdów i okreso-
wych pobytów za granicą należy 
– odpowiednio – zaostrzyć kryteria 
oceny, czy doszło do uprawdopodob-
nienia potrzeby ustanowienia kurato-
ra. SN stwierdził, iż w miarę potrzeby 
należałoby nawet przesłuchać na tę 

okoliczność w trybie art. 299 k.p.c. 
przeciwnika strony, dla której ma być 
ustanowiony kurator, domowników, 
sąsiadów, właściciela lub administra-
tora domu. 
Zarządzenie przewodniczącego sądu 
o ustanowieniu kuratora ogłasza się 
publicznie w budynku sądowym oraz 
w urzędzie gminy (miasta). W spra-
wach zaś większej wagi, po uznaniu 
tego za potrzebne o ustanowieniu 
kuratora ogłasza się także w pra-
sie. W takim przypadku składający 
wniosek o ustanowienie kuratora 
pokryć musi dodatkowo koszt ogło-
szenia prasowego. 
Po wyznaczeniu kuratora sąd doręcza 
mu wszelkie pisma przeznaczone dla 
strony, jednakże  jego obowiązki spro-
wadzają się również do podejmowania 
za nieobecnego wszystkich czynności 
procesowych. W związku z powyż-
szym kuratorem - w miarę możliwo-
ści - powinna zostać ustanowiona oso-
ba bliska dla strony nieobecnej albo 
obeznana ze stanem sprawy. Dość 
powszechną praktyką jest ustanawia-
nie kuratorów spośród pracowników 
sądu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby szczególnie w sprawach większej 
wagi i bardziej skomplikowanych ku-
ratorami ustanawiać adwokatów lub 
radców prawnych.
W sentencji postanowienia o ustale-
niu kuratora sąd ustala zakres jego 
uprawnień, stosownie, do tego, jakich 
działań wymaga ochrona praw nie-
obecnego. Zakres ten może być róż-
ny i podlegać zmianom, stosownie do 
aktualnych potrzeb.
Jednym z głównych zadań kuratora 
jest ponadto dążenie do ustalenia 
miejsca pobytu strony. Kurator nie 

ma jednak prawa podejmować de-
cyzji o dysponowaniu przedmiotem 
procesu. Niedopuszczalne jest więc 
zawarcie ugody przez kuratora usta-
nowionego dla strony, której miejsce 
pobytu nie jest znane (wyrok SN z 17 
października 2007 r., II CSK 261/07). 
Kurator nie ma też prawa uznać po-
wództwa w imieniu reprezentowa-
nego.
W wyroku z 16 grudnia 1994 r., 
I PRN 33/94 Sąd Najwyższy pod-
niósł, iż „rozpoznanie sprawy bez 
ustanowienia mimo, wniosku powo-
da oraz istnienia przesłanek przewi-
dzianych w art. 143 i 144 k.p.c., kura-
tora dla nieznanego z miejsca pobytu 
pozwanego, powoduje pozbawienia 
go możliwości obrony swych praw, 
co jest przyczyną nieważności postę-
powania (art. 369 pkt 5 k.p.c.)”. 
W przypadku nieważności postępo-
wania dochodzi do uchylenia wy-
roku, jeśli zostanie on zaskarżony 
apelacją, a w przypadku jego upra-
womocnienia się pozwany będzie 
miał możliwość żądania wznowienia 
postępowania. Nieważność postępo-
wania wystąpi jednak także w od-
wrotnej sytuacji – gdy kurator został 
ustanowiony bez uprawdopodobnie-
nia, że miejsce pobytu danej osoby 
jest nieznane, bądź dla osoby, której 
miejsce pobytu jest znane.
Istotnym jest, iż zgodnie z uchwałą 
Sądu Najwyższego z 24 listopada 2006 
roku sygn. akt  III CZP 89/06 wniosek 
o wyznaczenie przez sąd opiekuńczy 
przedstawiciela dla nieobecnej strony 
nie podlega opłacie sądowej.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
KURATOR DLA OSOBY NIEOBECNEJ
Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego dla ochrony praw osoby, 
która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełno-
mocnika, ustanawia się kuratora. To samo dotyczy przypadku, gdy pełnomocnik 
nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy nienależycie je wykonuje.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze 
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji 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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• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia
 

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

Transport

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     100 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
Koninki k/Mszany Dln.,       
salon z aneksem+sypialnia+balkon 43 m2         135 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
Mogilany 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2       55 zł/1 m2

Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł

Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Zalas 40 a       35 000 zł
Zalas 26 a       20 000 zł
Zalas 63 a     100 000 zł
Zalas 20 a       15 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum 160 m2 pow. uż.        480 000 zł
Centrum  100 m2 pow. uż.       380 000 zł
os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.       380 000 zł
Krzeszowice ścisłe centrum 
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat           Cena 299 000 zł brutto
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
193 m2 P.U., działka 1900 m2     490 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2        100 000  zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

Masaż stemplami ziołowymi

Sakiewki bawełniane wypełnione 
są ziołami np. miętą, imbirem 
lekarskim, cynamonowcem kam-
forowym, limonką kaffir, kurku-
mą, trawą cytrynową… Stemple 
podgrzewamy w parowniku, aby 
uwolnić zawarte w ziołach olejki 
eteryczne. Podgrzane na parze 
zwane są „gorącym uciskiem”, 
dając również efekt aromatera-
peutyczny. Następnie masujemy 
nimi ciało na odżywczym oleju ze 
słodkich migdałów. Cały zabieg 
trwa 1 godzinę. Masujemy ciało od 
stóp do karku włącznie. Nie wy-
konujemy masażu na twarzy, gdyż 
jest to zabieg zbyt pobudzający. W 
miarę jak stemple stają się coraz 
chłodniejsze, rośnie intensywność 
masażu, co powoduje, że uwalniają 
się i wchłaniają w rozgrzaną skórę 
zawarte w roślinach substancje 
czynne. 
Zabieg stemplami opiera się na 
trzech efektach: termicznym, 
zapachowym oraz bezpośrednim 
działaniu substancji aktywnych 
zawartych w ziołach. Masaż ma 
za zadanie zwiększyć sprawność 
ruchową s tawów, rozluźnić 
mięśnie i pobudzić przemianę 
materii. Ponadto wprowadza w 
stan głębokiego relaksu i przy-
jemnie stymuluje zmysły, dzięki 
unoszącym się olejkom eterycz-
nym. Zabieg ten jest niezwykle 

relaksujący i pachnący, a mieszanka 
dobroczynnego oleju z esencjami 
ziołowymi uzyskanymi z sakiewek, 
tworzy na skórze (pobudzający jej 
funkcje) regenerujący balsam.
Wpływ zabiegu na organizm:
• zwiększa sprawność ruchową 

stawów
• rozluźnia mięśnie
• działa przeciwbólowo
• pobudza mikrokrążenie skóry
• ujędrnia skórę
• poprawia krążenie żylne i limfa-

tyczne
• pobudza przemianę materii (spala 

tkankę tłuszczową)
• działa aromaterapeutycznie
• głęboko relaksuje i odpręża

• wzmaga diurezę
Wskazania do zabiegu:
• stres
• ciągłe napięcie
• otyłość
• cellulit
• przemęczenie
• bóle mięśni i stawów
• migrena
• napięcie w okolicy szyi i ramion

Elżbieta Godyń
właścicielka Instytutu Urody Elf,  

szkoleniowiec Clarena  na Małopolskę

Terapia stemplami (sakiewkami) ziołowymi jest znana w Tajlandii od 400 lat. Podczas 
bitwy o dawną stolicę tego kraju Ajutaję, ranni wojownicy trafiali do buddyjskich 
świątyń, gdzie byli leczeni za pomocą kojącego masażu i okładów ziołowych. Dziś 
ta technika jest wykorzystywana w azjatyckich Spa i na całym świecie.
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Lekko słony sos karmelowy
• 15 dkg cukru
• 1/2 łyżeczki soli
• 7,5 dkg masła
• 125 ml śmietanki 30% 
Cukier wsypujemy do garnuszka i sta-
wiamy na malutkim gazie i czekamy, aż 
cukier się rozpuści i zrobi przeźroczysty, 
wtedy dodajemy masło w małych kawa-

łeczkach oraz sól i wszystko porządnie 
mieszamy, po chwili dodajemy śmie-
tankę i ponownie mieszamy. Gotujemy 
przez ok. 5 minut, aż wszystko się po-
rządnie połączy i zagotuje. Przelewamy 
do miseczki i zjadamy:)
Możemy mocniej odparować całość 
i wtedy będzie mieć smarowidło do 
pysznej bułeczki. 

Lekko słony sos karmelowy to moje kolejne odkrycie na naj-
prostszy przepis :). Oj tak, wystarczy kilkanaście minut i już 
możemy się cieszyć błogim smakiem karmelu. Mniam, tylko 
należy uważać, bo uzależnia:) A teraz jeszcze pomyśl - święta 
już niedługo, usiądziesz rano do śniadania świątecznego, a tu 
babka, a tu sos... i szczęście już jest :)

LEKKO SŁONY SOS KARMELOWY

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

www.almaspei.pl

 
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

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

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

* Mapy do celów projektowych
   w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
         budynków, wody, kanalizacji, 
         gazu, energii NN
* Dokumentacja do celów prawnych www.archi-geo.pl

pon. - piątek 9.00 - 17.00

Zapraszamy

Grupa instalatorów, szkolonych 
w ramach projektu Greenpeace, 
14.11.2014 r. założyła na dachu 
ośrodka dla dorosłych osób auty-
stycznych „Farma Życia” panele 
fotowoltaiczne, które produkują 
energię elektryczną ze słońca. 
Ośrodek będzie mógł pokryć z tej 
mikroinstalacji OZE (odnawialne 
źródła energii) znaczną część za-
potrzebowania na prąd. Planowa-
ną roczną produkcję energii elek-
trycznej szacuje się na 7500 kWh. 
Tego rodzaju minielektrownia 
zmniejszy również emisję gazów 
cieplarnianych nawet o 7,5 ton 
rocznie. W tej samej skali czaso-
wej przyczyni się ona do wyeli-
minowania ok. 90 kg siarki oraz 
różnego rodzaju pyłów i ok. 30 kg 
tlenków azotu. 
Wygranie mikroelektrowni OZE 
w konkursie „Uwolnij Energię” 
zorganizowanym przez Greenpe-
ace przyjęliśmy z wielką satys-
fakcją. Farma Życia w Więcko-
wicach koło Krakowa to pierwszy 
i jedyny w Polsce ośrodek sta-
łego pobytu dla dorosłych osób 
z autyzmem. Jest to miejsce pra-
cy, zamieszkania, nauki i rehabi-
litacji, które funkcjonuje również 

jako gospodarstwo ekologiczne. 
Mieszkańcy i inni użytkownicy 
Farmy, otoczeni odpowiednią 
opieką, zajmują się tu wytwarza-
niem produktów rolnych i ogrod-
niczych w zgodzie z naturą. 
Chcemy być samowystarczalni 
i mikroelektrownia na odna-
wialne źródła energii doskonale 
wpisuje się w naszą ideę. Cieszy-
my się, że zostało to docenione 
zarówno przez internautów jak 
i jury konkursu. - powiedziała 
Krystyna Łyczakowska, wicepre-
zes zarządu Fundacja Wspólnota 
Nadziei.
Autyzm dorosłych jest ogrom-
nym problemem społecznym, 
o którym bardzo mało się mówi. 
Farma Życia to wyjątkowe przed-
sięwzięcie w bardzo zaniedbanej 
dziedzinie społecznej. Jury doce-
niło również, że zgłoszenie zosta-
ło bardzo dobrze przygotowane. 
– powiedział Jacek Żakowski, 
członek jury, na co dzień dzienni-
karz tygodnika Polityka oraz kie-
rownik katedry dziennikarstwa 
w Collegium Civitas.
Ogólnopolski konkurs „Uwolnij 
Energię” (www.greenpeace.pl/

konkurs), przeprowadzony przez 
Greenpeace, miał na celu promo-
cję rozproszonej energetyki oby-
watelskiej, opartej o odnawialne 
źródła przyjazne ludziom i śro-
dowisku. Na konkurs napłynęło 
ponad 140 zgłoszeń, a w półfina-
łowym głosowaniu internetowym 
udział wzięło ponad 20 tysięcy 
osób. Spośród 10 najlepszych 
projektów, jury w składzie: Ka-
tarzyna Guzek (rzeczniczka pra-
sowa Greenpeace), Adam Wajrak 
(dziennikarz Gazety Wyborczej), 
Jacek Żakowski (dziennikarz Po-
lityki i kierownik katedry dzien-
nikarstwa w Collegium Civitas), 
Pascal Brodnicki (znany kucharz 
i promotor energetyki odnawial-
nej) i Ryszard Holzer (dzien-
nikarz Newsweeka), wybrało 3 
miejsca, w których zainstalowane 
zostały elektrownie słoneczne: 
Schronisko w Korabiewicach 
(woj. mazowieckie), Farma Życia 
w Więckowicach (woj. małopol-
skie) oraz Stowarzyszenie Zie-
lony Żurawlów (woj. lubelskie). 
Łączna wartość nagród to 100 
000 złotych.
 „Konkurs cieszył się dużą popu-
larnością. To kolejny dowód na to 

jak wiele osób i instytucji jest za-
interesowanych produkowaniem 
energii w przydomowych mikro-
elektrowniach. Badania CBOS 
z listopada 2013 r. pokazują, że aż 
89% Polek i Polaków chciałoby 
więcej tego typu inwestycji. Nie-
stety ciągle brak sprzyjających 
przepisów, dzięki którym Kowal-
skiemu opłacałoby się taką insta-
lację założyć. Rząd przygotował 
co prawda projekt ustawy o OZE, 
ale jest on przygotowany tak, by 
wspierać spółki energetyczne, 
a nie obywateli. Dlatego uważa-
my, że powinien zostać odrzu-
cony przez Sejm.” – powiedział 
Robert Cyglicki, dyrektor Green-
peace Polska.
W tym roku, oprócz trzech mi-
kroelektrowni zainstalowanych 
w ramach konkursu, Greenpeace 
zamontował również elektrownie 
słoneczne aż dziewięciu szkołom 
oraz przychodni.
Zdjęcia z montażu paneli na Farmie Życia 
dostępne są tutaj:  
https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl

 v Fundacja 
Wspólnota Nadziei

GREENPEACE PODAROWAŁ SŁOŃCE MAŁOPOLSKIEJ FARMIE ŻYCIA
Greenpeace zbudował na dachu ośrodka dla dorosłych osób z autyzmem „Farma Życia” mikroelektrownię, pro-
dukującą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Greenpeace rozdał trzy elektrownie słoneczne 
w ramach konkursu „Uwolnij Energię”, zorganizowanego z okazji 10 urodzin. Pozostałe konkursowe mikroelektrownie 
powstały na dachu schroniska dla zwierząt w Korabiewicach (woj. mazowieckie) oraz na budynku OSP Żurawlów, 
gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia Zielony Żurawlów.

Fundacja „Wspólnota Nadziei”
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice,  tel.  12 378 43 58, 606 837 302   FAX. 12 378 43 
59Organizacja Pożytku Publicznego   www.farma.org.pl 
BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział Kraków, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków,  
nr  35 1600 1013 0002 0011 6204 9001

ZAGINĄŁ PIES - SERDECZNIE PROSIMY O POMOC!
2.12 zaginął w Tenczynku pies. 
Ma na imię Burek, jest średniego wzrostu, mocnej budowy ciała. Ma rudą, 
krótką sierść, białą „krawatkę” i białe „skarpetki”, klapnięte uszka. Z wyglądu 
przypomina amstaffa, jednak jest to pies o łagodnym usposobieniu.
Buruś trafił do nas ze schroniska jako dorosły już pies, miał za sobą niewesołą 
przeszłość... Mimo tego, nigdy nie stracił zaufania do ludzi. Jest wesołym, 
skorym do zabawy psem, uwielbiającym głaskanie i towarzystwo człowieka. 
Spędził z nami dotychczas ponad 7 lat, jest członkiem naszej ludzko-kocio-
-psiej rodziny :) 

Nie wyobrażamy sobie, by Burek do nas nie wrócił...
BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA WSZELKĄ POMOC I INFORMACJE.
Dziękujemy!
Kontakt: 696 595 118 lub 796 351 499.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

Olga Boznańska była niewąt-
pliwie wielką osobowością 
świata sztuki. Talent malar-
ski, który przejawiała już we 
wczesnej młodości, łączyła 
z pracowitością i samozapar-
ciem. Jest przykładem kobie-
ty, która dla swojej sztuki była 
w stanie poświęcić wiele. Jej 
życie osobiste nie było udane. 
Po młodzieńczym, miłosnym 
rozczarowaniu zdystansowa-
ła się wobec ludzi, zwłaszcza 
mężczyzn. Zaszyła się w swo-
jej pracowni i do śmierci po-
została samotna.  Spełniała się 
jako artystka. Kształciła się 
zarówno w Polsce jak i w Mo-
nachium, gdzie uczęszczała 
do prywatnych szkół Karla 
Kricheldorfa i Wilhelma Dür-
ra. W roku 1898 przeniosła 
się do Paryża, gdzie spędziła 
resztę życia. Odniosła wiele 
sukcesów. Pierwszym z nich 
było otrzymanie w roku 1896, 
z rąk arcyksięcia Karola Lu-
dwika w Wiedniu, złotego 
medalu za Portret malarza 
Pawła Nauena. Później były 
kolejne wyróżnienia i sukcesy. 
Z Polski otrzymała propozy-
cję objęcia katedry malarstwa 
na wydziale kobiet w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych, 
którą odrzuciła. Podobna pro-
pozycja padła parę lat później 

z Warszawy. Boznań-
ska nie wróciła jednak 
do kraju. W Paryżu 
była bardzo ceniona. 
Prezentowała swoje 
prace obok najzna-
mienitszych artystów 
epoki. Reprezentowała 
Francję na międzyna-
rodowych wystawach 
wraz z takimi mala-
rzami jak Claude Mo-
net, Augustem Renoir, 
Pierre Bonnard czy 
Maurice Denis.
Pod koniec życia ar-
tystka stała się mniej 
popularna. Uchodziła 
za dziwaczkę i najczę-
ściej przebywała sama. Nigdy 
jednak nie przestała malować.
Boznańska już „chwilę” po za-
kończeniu nauki wykształciła 
swój indywidualny styl. Jej ob-
razy są zazwyczaj ciche, spo-
kojne, intymne. Mają w sobie 
coś eleganckiego a zarazem 
tajemniczego. Często wkrada 
się w nie melancholia. Były 
cenione głównie ze względu 
na kolorystykę. Malarstwo 
jej cechowała szara, przytłu-
miona paleta barw. Czasami 
jej prace robią wrażenie za-
snutych mgłą. W portretach, 
których stworzyła najwięcej, 
wykazywała się zdolnościami 

bystrej obserwatorki. Skupiała 
się zawsze na twarzy, otocze-
nie często traktowała szkico-
wo. Stworzyła dużo autopor-
tretów, w których namiętnie 
studiowała swoje rysy. Do 
najpiękniejszych i najbardziej 
pogodnych należą portrety 
dzieci, przepełnione słońcem 
jak „Imieniny Babuni”, czy 
też emanująca niewinnym 
pięknem „Bretonka”.

Ciąg dalszy w następnym  
numerze Gwarka. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

ELEGANCJA I INTYMNOŚĆ W OBRAZACH OLGI BOZNAŃSKIEJ – 
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE - CZĘŚĆ 1
W roku 2015 mija 150 lat od urodzin wybitnej polskiej artyst-
ki Olgi Boznańskiej oraz 75 lat od jej śmierci. Z tej okazji 
w Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowana została 
wielka wy stawa twórczości tej niezwykłej artystki. 
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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

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

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
serdecznie zapraszają do udziału w

IV Powiatowym Przeglądzie Pastorałek 
 i Kolęd Ludowych - KRZESZOWICE 2014

5 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. dr Walkowskiego 1, Krzeszowice

Już po raz czwarty spotkamy się w grudniu w Krzeszowicach, by wspólnie kolędować, wymienić się doświadczeniami, 
spotkać znajomych z grup śpiewaczych z terenu powiatu krakowskiego i chrzanowskiego, w końcu, by wspólnie cieszyć 
się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Organizowany przez nas Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych ma na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji 
śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości 
bożonarodzeniowej dawnej wsi.
Zależy nam szczególnie na prezentacji kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, domowych,a jednym z ważnych celów 
Przeglądu jest ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla regionu krakowskiego. 
Ich popularyzacja ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży. Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do występu na 
Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła, w sobotę, 13 grudnia 2014, na Rynku w Krzeszowicach.

Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie, a w razie jakichkolwiek pytań
prosimy o kontakt pod nr tel. 12 282 14 65, 602 726 353 lub 600 559 490.

Serdecznie zapraszamy!

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

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

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

Bielanach ponad 47 m kw plus 
piwnica i niewielki ogródek. Dwa 

pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka. Do dyspozycji 

mieszkańców także suszarnia. 
Wymienione okna, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne; 
parkiety i kafle na podłodze. 

Budynek z nową elewacją, 
klatka schodowa odnowiona. 

Cicha, zielona okolica. 
Cena 240 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  
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: 175 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 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: 298 tys. PLN.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
7. Do wynajęcia dom z lat siedemdziesiątych ok. 120 m kw. w Piekarach (niedaleko zjazdu z obwodnicy) na 

piętrze 3 pokoje, łazienka i kuchnia (do wykończenia - brak kuchenki, lodówki i mebli), WC z prysznicem. W 
przyziemiu dodatkowo dwa pomieszczenia, kuchnia, spiżarka. Ogrzewanie gazowe. Budynek gospodarczy, 
garaż. Działka ogrodzona ok. 10 a. Wolne od zaraz. 1200 PLN / m-c plus media.

8. Do wynajęcia dół domu w Woli Filipowskiej, ok. 60 m kw. - dwa pokoje, kuchnia, WC z prysznicem. Na 
wyposażeniu łóżko, zabudowa kuchni; brak mebli oraz lodówki. Dom bardzo dobrze usytuowany w bliskości 
drogi Krzeszowice - Trzebinia. Do dyspozycji działka, miejsca parkingowe. Właściciele mieszkają za granicą i 
rzadko bywają na górnej kondygnacji domu. Cena: 800 PLN/m-c plus media w/g zużycia, ogrzewanie gazowe.

9.  Do wynajęcia dom - 2 pokoje, łazienka, kuchnia - ok. 70 m kw., duża działka w Filipowicach dla kobiety lub 
starszego małżeństwa w zamian za opiekę nad domem i pomoc starszej osobie. Media płatne w/g zużycia. 
Do obowiązków najemcy należało będzie: utrzymanie porządku w domu i na działce, palenie w piecu, pomoc 
starszej osobie w gotowaniu, praniu itp. Bardzo dobre warunki mieszkaniowe, wolne od zaraz. Wynagrodzenie 
dla biura: 1000 PLN.

10. Do wynajęcia mieszkanie jednopokojowe, ok. 40 m kw. w domu w Krzeszowicach z kuchnią i łazienką. W pokoju 
jest meblościanka, łóżko, stolik, fotele. Kuchnia: zabudowa meblowa, kuchenka na butlę, łóżko; łazienka: prysznic, 
umywalka, pralka. Niski standard. Właściciel zapewnia palenie w piecu, węgiel we własnym zakresie - ok. 2 tony 
na zimę. Plus woda i prąd w/g zużycia. Działka z ogródkiem, miejsca parkingowe. 400 PLN/m-c.

11. Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 8 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem i 
wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.

12. DO WYNAJĘCIA oddzielne mieszkanie w domu w Nielepicach – możliwość zamieszkania w zamian za 
wykończenie. Mieszkanie ok. 80 m kw, osobne wejście. Mieszkanie do wykończenia – wymaga pomalowania 
ścian, położenia paneli i/lub kafli podłogowych, wykonania białego montażu w łazience – w zmiana za czynsz 
najmu (750 PLN/m-c). Media według zużycia. Możliwość korzystania z ogródka, miejsce parkingowe, działka 
ogrodzona.  Cicha okolica, piękne widoki z okien. W pobliżu przystanek bus oraz PKS.

13. 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.

14. 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.

15. 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. Nowa cena 1500 PLN/m-c plus media według 
zużycia, ogrzewanie węglowe. 

16. 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.

17. 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.

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

19. 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.

DZIAŁKI
20. 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.

21. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisz-
nym 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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. Nowa cena: 165 tys. PLN.

31. Do sprzedania działka o pow. 1,45  ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek magazyno-
wo-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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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
51. 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.
52. 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
53. 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: 4,5 tys. / m-c

Działki budowlane w Tenczynku, Krzeszowicach, Mnikowie i Rybnej.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. Część 1” PREMIERA

• 04.12 seans o godz. 20.00 • 05.12 kino nieczynne • 06.12 seans o godz. 20.00 •
• 07.12 seans o godz. 20.15 • 08.12 seans o godz. 20.00 •

reż.: F. Lawrence; czas:  125 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 15,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł.

„WIELKA SZÓSTKA” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 08.12 godz. 15.15 (2D dubbing PL), 17.30 (3D dubbing PL) •

• 09-11.12 godz. 15.15 (2D dubbing PL), 17.30 (3D dubbing PL) •
• 18.12 godz. 15.15 (2D dubbing PL) • 21.12  godz. 15.15 (2D dubbing PL), 17.30 (3D dubbing PL) •
reż.: Don Hall, Chris Williams; czas: 108 min.; gat.:  animacja/komedia/sci-fi; prod. USA, 12 lat

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„ZIEMIA MARYI”
• 12.12 godz. 14.30 • 14.12 godz. 14.30 • 20.12 godz.17.30 •

reżyseria: Juan Manuel Cotelo; czas trwania:  116 min.; gatunek:  dokumentalny/dramat/religijny; prod. Hiszpania, b/o
Cena biletu:  Poniedziałek - Niedziela: norm. 13,00 zł, 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„BOGOWIE”
• 12.12 godz. 17.15 • 13.12 kino nieczynne • 14.12 godz. 17.15, 20.00 • 15.12 kino nieczynne

16-18.12 godz. 20.00 • 19.12 godz. 20.00 • 21.12 godz. 20.00 •
reżyseria: Łukasz Palkowski; czas trwania:  120 min.; gatunek: biograficzny/dramat ; 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)

„OBYWATEL”
• 16-18.12 godz. 17.30 • 19.12 godz. 17.00 • 20.12 godz. 15.00, 20.00 •

reżyseria: Jerzy Stuhr; czas trwania:  108 min.; gatunek:  dramat/komedia; 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)

WYSTAWA MALARSTWA ADAMA POCHOPIENIA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie na wystawę malarstwa Adama 
Pochopienia - Galeria „Na Piętrze”.

KONKURS PLASTYCZNY „WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie  zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym 
pt. WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 
20 grudnia 2014 na Rynku Chrzanowskim podczas WIGILII PRZY SZOPCE. Szczegóły w załączniku. Regulamin: 
www.moksir.chrzanow.pl

KWARTET BEL’CANTO ORAZ ORKIESTRA FILHARMONII LWOWSKIEJ
Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie 31 grudnia od godz. 2.30 (sala 
teatralna MOKSiR) na muzyczną podróż z  tenorami kwartetu Bel’Canto oraz Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej 
pod dyrekcją dr Wojciecha Mrozka. Szczegółowe informacje wraz z cennikiem: www.moksir.chrzanow.pl oraz 
w Informacji MOKSiR 32 623 30 86 wew. 53.

KONSULTACJE DLA NGO  
W POWIECIE KRAKOWSKIM

Powiat Krakowski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na 
terenie powiatu krakowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
Spotkania będą poświęcone dwóm zagadnieniom:
• konsultacji regulaminów otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Krakowskiego w 2015 roku,
•  konsultacji i analizie stosowanych narzędzi pozafinansowego i finansowego wsparcia organizacji 

pozarządowych przez Powiat Krakowski.
Spotkania są organizowane w ramach projektu „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. 
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”.
Kraków (Starostwo Powiatowe, al. Słowackiego 20), środy, 3 oraz 17 grudnia, godz. 16.30-18.30
Krzeszowice (miejsce do ustalenia), poniedziałek, 8 grudnia, godz. 16.30-18.30
Spotkania poprowadzi dr Michał Kudłacz oraz Tomasz Kucharski, przy udziale pracowników Biura Promocji  
i Współpracy Powiatu Krakowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 664 063 268.
Zgłoszenia także pod nr 12 39 79 313 oraz mailowo na adres mdudek@powiat.krakow.pl.
Zapraszamy także na stronę www.ngo.powiat.krakow.pl.

WYSTAWĘ MALARSTWA MICHAŁA SMÓŁKI Z KRZESZOWIC NA MADAGASKAR
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na 

wystawę malarstwa MICHAŁA SMÓŁKI Z KRZESZOWIC NA MADAGASKAR.
 „Urodziłem się w Krzeszowicach w roku 1957. Po kilku latach przeniosłem się z rodziną do Mysłowic. Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach ukończyłem w 1983 roku. Od 1988 mieszkam na Lubelszczyźnie, 
w miasteczku koło Kazimierza Dolnego, gdzie prowadzę galerię autorską Dwa Światy. Dzisiaj, po trzydziestu latach pracy 
twórczej, prezentuję obrazy w Krzeszowicach w Galerii w Pałacu Vauxhall: są to moje ulubione martwe natury i obrazy 
z podróży. Zapraszam mieszkańców Krzeszowic na spotkanie z moim malarstwem, dla którego inspiracją jest zarówno 
piękno najbliższego, na co dzień otaczającego mnie świata jak i egzotyczne, dalekie podróże” -  Michał Smółka. 

Wystawa czynna do 16 stycznia 2015 r.

KONCERT NOWOROCZNY  
MICHAŁA BAJORA – „MOJE PODRÓŻE”

MICHAŁ BAJOR „MOJE PODRÓŻE” 16 stycznia 2015, piątek, godz. 19.00. 
Sala widowiskowa Kopalni Wapienia „Czatkowice”. 
Więcej na: www.kulturakrzeszowice.pl

WYSTAWA  JADWIGI GAJDY-LUSINY „JUŻ CZAS”
Galeria „Na Piętrze” Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza na otwarcie wystawy  
Jadwigi Gajdy-Lusiny „Już czas”. Wernisaż odbędzie się 7 grudnia 2014 r. o godz. 18:00.

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGLOS, CZ.1  

• 4.12, 9.12, 10.12, 11.12 godz. 20:00  • 6.12, 7.12 godz.19:30 •
czas trwania: 2 godz.,5 min. (wszystkie bilety 14 zł); gatunek: sf/akcja, USA

PREMIERA: WIELKA SZÓSTKA   
• 4.12, 10.12 godz. (2D)16:00, (3D)18:00  • 6.12 godz. (3D)15:00, (2D)17:00 • 
• 7.12 godz. (2D)15:00, (3D)17:00 • 9.12, 11.12 godz. (3D)16:00, (2D)18:00 •

czas trwania: 1 godz.,40min. (3D - 20 zł i 17 zł, 2D – 14 zł i 12 zł, 6.12 ceny 3D - 17 zł, 2D - 12 zł)
gatunek: animowany/komedia/fam., USA

MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI  – NAPISY PL
• 12.12, 13.12  godz. 16:00 • 14.12 godz. 15:00 •

czas trwania: 1 godz., 56 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: dokument/religijny/dramat, Hiszpania
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM CIĘ   

• 12.12 godz. 18:15 • 13.12 godz.20:15 • 14.12 godz. 17:15 • 16.12, 18.12 godz.19:30 • 17.12 godz. 17:00 •
czas trwania: 1 godz.,33 min.; gatunek: komedia romantyczna, Polska

OBYWATEL   
• 12.12 godz. 20:00 • 13.12 godz.18:15 • 14.12 godz. 19:15 • 16.12, 18.12 godz. 17:00 • 17.12 godz. 19:30 •

czas trwania: 1godz.,48min.; gatunek: komedia/dramat, Polska

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
 Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
 Karta zgłoszenia dostępna na: http://tck.trzebinia.pl/images/doc/karta_zgloszenia_kartka_b.nar2014.doc
 Kontakt: e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl; tel. (32) 6121-497, 6121-602, wew. 19 

1.  
  

 

 

Jeżeli chcesz,                                      
aby Twojemu dziecku  

6 grudnia 2014 r.  
wręczył paczkę 

Św. Mikołaj 

ZADZWOŃ do BIBLIOTEKI 

12 282 15 13 
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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

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Poszukujemy dobrych odpowiedzialnych domów dla  pięciorga dwumiesięcznych 
szczeniąt po mamie średniej wielkości. Maluchy są rezolutne, radosne i dobrze 
zsocjalizowane. Zostały odpchlone, odrobaczone i za kilka dni będą zaszczepio-
ne. Nie wydajemy psów na łańcuch. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

Poszukujemy kochającego, odpowiedzialnego domu dla młodej suczki Gabi. 
Gabi ma około 2 lat. Jest średnim psiakiem o drobnej, szczupłej budowie. Sunia przez dłuższy 
czas błąkała się w jednej z podkrakowskich miejscowości - mieszkała w lesie i tam urodziła 
swoje dzieci. Kiedy ludzie postanowili jej pomóc, Gabi została tylko jedna córeczka - Goldi, 
być może pozostałe szczenięta nie przetrzymały surowych warunków.
Gabi początkowo była lękliwa i wycofana, ale już otworzyła się na człowieka i cieszy ją 
dotyk i zainteresowanie. Sunia bardzo potrzebuje ludzkiej miłości i czułości, ciepłego kącika 
i pełnej miseczki - może znajdzie się ktoś, kto zechce ją pokochać. Z pewnością w począt-
kowym okresie w nowym domu będzie wymagała spokoju i cierpliwości, ale okazane serce 
odpłaci przyjaźnią i oddaniem. Sunia jest bardzo wdzięcznym i serdecznym stworzonkiem.
Suczka została odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

GABI

PIEĆ SZCZENIAKÓW

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

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

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

Celem konkursu była popularyza-
cja fotografii wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie Gminy Wielka Wieś, roz-
budzanie pasji artystycznej oraz 
kształtowanie postawy wrażliwości 
na los zwierząt.
W szranki rywalizacji stanęło 47 
uczestników ze wszystkich szkół. 
Prace przedstawiały dzieci i ich 
jakże różnorodnych ulubieńców- od 
krów i koni do szczeniąt i chomi-
ków- maleństw mieszczących się 
w dłoni. Prym wiedli właściciele 
psów i kotów, jednak na zdjęciach 
zagościli także dość niezwykli 
ulubieńcy: gołąb, paw czy królik. 
Wodny świat reprezentowały żół-
wie i rybki.
Jurorzy pod przewodnictwem p. 
Marty Dudy stanęli przed bardzo 
trudnym zadaniem, bowiem w tym 
wspaniałym konkursie niezwykłe 
i godne nagrodzenia było absolut-
nie każde zdjęcie- pełne miłości 
i niezwykłych wzruszeń. „Żaden 
konkurs nie wzbudził jeszcze tylu 
pozytywnych emocji”- komentowa-
ła przewodnicząca jury.
Gala finałowa zgromadziła 
wszystkich uczestników oraz wie-
lu znakomitych gości: pana Tade-

usza Wójtowicza - Wójta Gminy 
Wielka Wieś, panią Krystynę Hra-
bię - dyrektora Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół, pana Jarosława Janeckiego 
- zastępcę dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, a tak-
że dyrektorów szkół: panią Martę 
Stochalską-Budzyn, panią Dorotę 
Nowak. Radę Rodziców Gimna-
zjum w Białym Kościele reprezen-
towała jej przewodnicząca - pani 
Agnieszka Seweryn.
Laureaci i finaliści oraz uczestni-
cy konkursu „Selfie z pupilem” 
odebrali gratulacje i nagrody z rąk 
Wójta Gminy Wielka Wieś - pana 
Tadeusza Wójtowicza, dyrektora 
Gimnazjum im. ks. Jana Twardow-
skiego w Białym Kościele - pani 
Bożeny Turek oraz dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. św. Jadwigi 
Królowej w Białym Kościele – pani 
Anny Zajączkowskiej.
Wszystkich zaproszonych go-
ści zachwyciła towarzysząca 
gali konkursowej wystawa prac 
uczestników. Zwiedzający z uwa-
gą oglądali każde zdjęcie, a śmie-
chom, żartom i komentarzom 
dotyczącym niezwykłych bo-
haterów fotografii nie było koń-

ca.  Bo czy można nie 
uśmiechnąć się na wi-
dok chomika- rajdowca 
w sportowym samocho-
dzie, trzech słodkich 
kociaków, z których 
jeden jakby wołał: spa-
aaadam! (z ręki swego 
pana) czy też elegancko 
stąpającej pół kroku 
za właścicielką krowy 
Mućki? Ale zdjęcia dzieci wraz 
z ich pupilami ukazywały także 
coś znacznie ważniejszego: mi-
łość i szacunek dzieci do zwierząt 
oraz bezwarunkowe oddanie ich 
czworonożnych przyjaciół.
Trafnego podsumowania idei 
i misji konkursu dokonał w swoim 
wystąpieniu pan wójt, zwracając 
się do uczniów słowami: „Ten, kto 
kocha zwierzęta, musi być dobrym 
człowiekiem, dlatego bardzo się 

cieszę z tego, ze taki konkurs się 
odbył i z tego, że tak licznie wzię-
liście w nim udział”. Wyraził także 
nadzieję, że w podobnie licznym 
gronie spotkamy się przy nagradza-
niu uczestników kolejnych zmagań 
młodych mistrzów fotografii. Za-
praszamy zatem dzieci i młodzież 
z całej gminy do udziału w kolej-
nych edycjach!!     

 v Mirosława Szeptycka

GALA FINAŁOWA GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SELFIE Z PUPILEM”
Dnia 21 listopada 2014 r. na sali gimnastycznej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele odbyła 
się gala finałowa Gminnego Konkursu Fotograficznego „Selfie z pupilem”, zorganizowanego przez Gimnazjum 
im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele we współpracy ze Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej 
w Białym Kościele oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ  
PODOPIECZNYCH FUNDACJI DAR SERCA
Potrzebne:
• karma • obroże, smycze • żwirek • koce, legowiska
Dary dla zwierzaków można przekazać w: 
- sklepie ZOOMAX w Krzeszowicach,  
  Dom Towarowy (Galeria Centrum), ul. Daszyńskiego 1. 
- Przychodnia Weterynaryjna „Na Zielonej”  
   Aleksandra Ornacka-Lipik, Bolechowice, ul. Zielona 17 
   tel. 12 285 33 17
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy i wszelkie 
instytucje do organizowania zbiórek na swoim terenie.

Kontakt: 534 884 174.

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
inicjatywa.lokalna@gmail.com
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WYSOKOŚCIOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
tel. 509 560 771

WYNAJEM PODNOŚNIKA • „AKCJA ZIMA” • PRACE MONTAŻOWE • INNE

sprawdź nasze referencje na
www.kombinat-lipiec.pl

Galeria Alkoholi
Krzeszowice, ul. Kościuszki 3

zaprasza codziennie od 10.00 do 22.00

Polecamy duży wybór:
win, piw, wódek, whisky 

i innych trunków. 
KONKURENCYJNE CENY!

        PROMOCJA!
• Grzaniec Galicyjski 13.50 zł/1l
• Wino Kadarka 10 zł/butelka 

NASZE SKLEPY: • Krzeszowice, ul. Targowa 47 • Krzeszowice, ul. Kościuszki 3  • Siedlec 211 

 

PARTNER HANDLOWY:  OLMAR
KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN) 
tel. 12 282 36 66

 


